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Пам'ятайте 
про 

Україну! 

Ч. 101. РІК` XCV 

ЗВІЛЬНЕНО ЩЕ ДВОХ 
В'ЯЗНІВ СУМЛІННЯ 

Джерзі Ситі, Н, Дж. - Як 
подала мюйоркська органі-
заціи Центр демократії, лка 
випускає журнал „Глас? 
ность" англійською мовою, 
в Україні звільнили"19.-го 

`травня ц.р. дві жінки; які 
перебули у в'язниці довгі 
роки за свою „проти.совєт-
ську" діяльність. 

Першою із них с Галина 
Михайленко, народжена 
1939.року, по професії біблі-

отекарка, яку арештовано в 
лютому 1980 року за її зв'яз-
ки з Українською Гельсінк-
ською Групою. Останньо 
вона відбула свою кару в 

^Одесі. 
Друга — це Галина Мак-

симова. художниця з Ужго-
роду. що перебувала в ув'яз-
ненні від 1982 року. 

Обидві були звільнені иес 
подівано, перед закінчен-
ням терміну покарання. 

В КИЄВІ ВЕЛИЧАВО 
ВІДЗНАЧИЛИ 22-ГЕ ТРАВНЯ 

Джерзі Ситі, Н. Дж. - Як 
повідомляють з Кисва, там 
як і кожного року, відзначи-
лн річницю переносу тіла 
Тараса Шевченка до Кисва 
у неділю. 22-го травня ц.р. 

Тим разом члени недавно 
заснованого Українського 
Культурологічного Клю 
бў заповіли на годину 
5-ту по полудні зібран-
ня біля пам'ят'ника Т. 
Шевченка із читанням йо-
го творів. Довідавшись 
про це. офіцій'ні чинники, 
щоб протидіяти`, привезли 
на цей час до пам'ятника 
ряд хорів, які прибули на 
звичайний в тому часі .‚Вес-
няний фестиваль Кисва" і 
доручили їм виступити із 
концертом. Перед концер-
том письменник Борис Олій 
ник зложив біля пам'ятника 
китицю квітів і відкрив фес-
тиваль. 

Поруч із хорами біля па-
м'ятника зібралося понад 
800 осіб, в тому багато дн-
сидентів та студентів у вн-
шиваних "сорочках і засіли 
разом; недалеко пам'ятника 

там співали пісні, незалеж-
но від офіційних виступів 
та читали вірші. Найбільше 
враження зробив відЧита-
ннй з великим чуттям і на-
голосом у відповідних міс-
цях Олесем Шевченком 
вірш „Юродивий'`, із промо 
віїстими словами ‚.Коли ми 
діждемося Вашінгтона, з 
новим j праведним зако-
ном?Г 

Хоча група студентів та 
дисидентів була довкруги 
обставлена членами КҐБ, 
не було ніяких арештів ані 
сутичок. 

На кінець того свята при 
сутні із засвіченими свічка-
ми оточили пам'ятник Ве-
ликого Кобзаря. 

У зв'язку з близьким при-
буттям до Москви президсн 
та ЗСА Роналда Регена, на 
Україні, особливо в Кнсві. 
перебуває напередодні зуст 
річі на вершинах багато 
закордонних коресподентів 
із '̀країн Західньої Европи та 
ЗСЛ. Дс^кі з них були та-
кож присутні на святкуван-
нях біля пам'ятника Т. Шев 
чснка. 

В УІА влаштовують прийняття 
на закінчення релігійних 

святкувань 
Ню Йорќ. — Якиовідом-

дяюгь із Метрополітально-
го Комітету 1000-річчя Хри 
сгиянства в Україні, всубо-
ту. 4-го червня ц.р.. цей Ко-
мітст разом із Українським 
Інститутом Америки влаш-
товують прийняття на закін 
ченця релігійних святку-
вань^Тисячоліття в місті 
Ню Йорќу. 

Прийняття відбудеться 
біля ѓод, 5:30 по полудні 
після того, як о ѓод. 3-ій по 
полудні буде відправлений 
торжественний Молебень в 
грецькій православній ка-
тедрі св. Трійці, 319 Схід 74 
вул. Молебень будуть від-

иравлятн владики і духовен 
ство католицького, пра-
вославного та інших віро-
внзнань, які ВІЗЬМУТЬ від-
так участь у прийнятті. 

ВИСТАВКА В 
ЕДМОНТОНІ 

Едмонтон. Альта. — У 
четвер, 9-го червня, о ѓод. 7-
ій вечора, в приміщенні Ук-
раїнсько-Канадського Ар-
хіву — Музею Альберти, 
відбудеться виставка ори-
гінальних праць св. п. мист-
ця .Якова Гніздовського. на 
яку загостить дружина по-
кійного мистця Стсфанія 
Гніздовська. 

У БРЮССЕЛІ ПРОХОДИТЬ СЕСІЯ 
МІЖНАРОДНОГО ТРИБУНАЛУ 

Брюссель, Бельгія. — 
Агентство Ассошіейтсд 
Пресе інформує, що в сере-
ду, 25-го травня ц.р., тут у 
столиці Бельгії розпоча-
лась сесія Міжнародного 
трибуналу, присвячена дос-
лідам причин масового го-
лоду в Україні в 1932-33 
роках, штучно зорганізова-
ного режимом ЙосифаСта-
ліна під претекстом колек-
тивізації сільського госпо-
дарства в УССР й індустрі-
ялізації республіки. Як відо-
мо. в результаті цісї голо -
дової облоги Москви, в Ук-
раїні вмерло з голоду тоді 
від семи до десяти мільйо-
нів осіб, а більшості селян. 

У Міжнародному трибу-
налі беруть участь юристи 
із семи різних західніх ̀ кра-
їн: З'єднаних Стейтів Аме-
рики. Швеції, Франції, Бедь 
гії, Великобританії, Аргсн-
тини і Канади. Офіційне 
запрошення, чи повідом-
леиня про трибунал було 
послане також до Совстсь-
кого Союзу, але з Москви 
не отримано жадної відпо-
віді в цій справі. 

Формально в Москві'те-
пср признають факт масо-
вого голоду в Україні у 

згаданих роках, але доте-
пер керівництво комуно-мо. 
сковської імперії не прнзна-
сться, що цей голоД був 
зчмнсно зорганізований 
И. Сталіном, хоч в деяких 
совстськнх виданнях, нап-
риклад. в журналі .‚Ого-
ньок". визнали і сам факт 
голоду і засудили практику 
сталіністів. але не сказали, 
що таким жорстоким ет-
ноцидом соастський тодіш-
ній диктатор намагався зду 
шити спротив свідомої вер 
ствн населення України і 
покарати у страшний спо-
сіб тих,- які не сприймали 
совстської влади. . 

:,Перед #ами. тобто пе-
ред нашою юридичною ко-
місісю. стоять важливі зав- ' 
дання великого морально-
го значення —заявив пред-
сідник трибуналу, юрист зі 
Швеції Якоб Сундберг. Ба-
гагьом особам, які иедос-ч 
татньо поінформовані про 
цей страшний геноцид, мо-
же виглядати дивним, що 
ми взялися за розгляд такої 
давності, але лекції правди-
вих історичних фактів ма-
ють нсцроминаючу цін-
ність для майбутніх поко-
лінь". 

Головні святкування 1000-річчя 
українського Християнства 

відбуватимуться в Москві 

Владика Мстислав 
перебуває в Англії 

С. Бавнд Брук, Н. Дж. — 
З Митрополичої канцелярії 
повідомляють, що у четвер. 
26-го травня ц.р. відлетів до 
Лондону Блаженніший Мн-
трополит Мстислав. 

Програмаміого перебу-
вання в Англії передбачує 

'участь у спархіяльному зіб-
ранні УАПЦеркви в Англії 
та присутність на вілсло-
ненні пам'ятника князеві j 
Володимирові Великому, і 
шо його уфундували ўкраїн' 
ці-хрнстияни Великої Бри-
танії. і'{ 

! І 

Київ. — Київська газета . 
„Літературна Україна", ор-
ган Правління Спілки пись-
менників України, надруку-
вала у числі з 5-го травня 
ц.р. інтерв'ю журналіста 
Сергія Кнсєльова з учасни-
ком „архиєрейської перед-
соборної наради" Руської 
Православної Церкви Спис 
копом Палладієм, вікарієм 
Кііїќської єпархії, керую-
чим спр`авами екзархату 
України. Чому було надру-
ковано згадане інтерв'ю? В 
Україні і в діяспорі, тобто 
на поселеннях у країнах 
вільного світу, підносились 
питання: чому святкування 
ЇООО-річчя Хришення Ўкраї 
ни відзначатимуться в біль-
шості в Москві, осідку мос-
ковського патріярха Загор-
ську й інших осередках Ро-
сійської Православної Цср-. 
ќви. 

Щоб не згадувати україн-
ської діяспори. майстри від 
пропаганди подумали п'ро 
композиппо „листа до ре-
дакціГ від В.П.Снльвая з 
Ужгороду, який пише: „Я ' 
хотів би мати від вас роз'яс-
нення: де відбулося хришсн, 
ня Русі? Я знаю, що в Києві. 
Але з виступу патріярха 
всієї Русі в „Ізвєстіях" цьо-
го не видно — Київ згаду-
сться лише побіжно... Хоті-
лося б усе-таки знати, тіль-
ки в Москві чи й в Києві 
відзначатиметься пам'ятна 
дата'Ѓ 

Редакція ..Літературної 
України" пише, шо із запи-
танням. де й коли відзнача-
тимсться ІООО-ліття^ .̂хре-

-щення РусТТ звернулися до 
редакції Олександер Безлу-

шснко та Василь 1вченќо з 
Прилук на Чернігівщині, 
Дмитро Ковтун з Дніпро-
петровська. кияни Іван За-
горуйко. Анатолій та Юрііі 
Пшеничні, а також багато 
інших. Сподіємось, інтер-
в'ю. яке друкуємо нижче, 
дасть вичерпну відповідь на 
ці запитання". 

Відповідаючи на питання 
кореспондента, як проходи-
тнме святкування 1000-літ-
тя ...хрещення Русі" і яка 
буде програма ювілейних 
урочистостей. згаданий 
Спископ Палладій сказав, 
що все таки основні уро-
чистості пройдуть у Москві 
від 4-го до )б-го червня, а 
потім докладно він подав 
ще такі дані: 

„Офіційне свято почнеть-
ся в неділю.' 5-го червня, 
соборним служінням боа$е-
ственної літургії в Богояв-
лснському патріяршому со-
борі столиці. Затим відбу-
дсться ііанахида по покій-
ннх предстоятслях Руської 
православної церкви. її іє-
рархах. кліриках та миря-. 
нах. 3.6 до 9 червня в За-
горську. в Троїце-Сергіївсь-
кій лаврі пройде помісний 
собор Руської православної 
церкви, де буде прочитано 
ряд доповідей, присвячених 
ювілеєві, будуть приділені 
до сонму святих такі под-
вижннки благочестя: вслн-
кнй князь Московський Дн-
мнтрій Донськой. прегіодоб 
ний Андрій Рубльов. препо 
добннн Максим Грек, мит-
рополит Московський Ма-
карій. подвижник Румунсь-
коіправославної церкви 

. (Закінчення на crop. 3)' 

СОВЄТСЬКІ КЕРІВНИКИ 
ПЕРЕСТЕРІГАЮТЬ Р. РЕҐЕНА 

ПЕРЕД ЗУСТРІЧЧЮ 
З ДИСИДЕНТАМИ 

В Ню Йорќу показали фільм 
про короля Данила 

Ню Йорќ (Б.П.). — У 
середу, 18-го травня ц.р.. 
тут в авдиторії бібліотеки 
імсни Дага Гаммаршольда 
в Об'єднаних Націях був 
висвітлений, у рамках 10-
річного інтернаціонального 
фільмового фестивалю, но-
вий фільм українською мо-
вою, випущений 1987 року 
Одеською кіностудією, під 
заголовком „Данило, князь 
Галицький". 

Сценарій фільму написав 
Ярослав Луцій, він також 
його режисер. У головних 
ролях виступили Віктор Єв-
грапіь. Богдан Ступка та 
Іван Іаарилюк. На тлі чу-
дових літніх і зимових кра-
свидів Карпат у фільмі роз-

ВІЗА промощує шлях до взаемовідвїдин 
Джерзі Ситі. Н. Дж. (ХВ 

Ф). - Цими днями в това-
рнстві свого дядька Михай-
ла Шпонтака, голови ню-
йоркської округи відділів 
У НС. редакцію відвідала 
Тамара Городиська з Берк-
лі, Ка.ііф. Цс молода люди-
на% яка на сторінках газети 
хоче поділитися з читачами 
відомостями про існування 
такої інституції, як .‚ВІЗА', 
що мас на меті ^ропагува-
гн людські праві родинних 
взаєђювідвіднн між міль-
Конами споріднених людей 
Америки і Совєтського Со-
юзу. , 

„ВІЗА" офіційно існує від 
березня 1985 року, колії з 
нагоди приїзду до ЗСА б. 
Щербицького 9-літня доня 
Городиських подала йому 
листа зі запитом, чому вона 
ані її двоюрідні брати і сест-
ри не можуть себе взаємно 
відвідати. Американська 
преса, що звичайно є дуже 
чулою на такого роду історії, 
що забарвлені родинно-лю-
дськими переживаннями, 
подала цю вістќуна сторін-
ках газет в цілііГ"Америці. 
Питання за питанням і дійш-
ло до того, шо посвоячені 
громадяни Америки і Совєт 
сьќого Союзу не маю`ть мо-
жлнвостей безпосередньо 
відвідувати своїх рідних, а 
найприкріше це відчува-
ється у випадках захворю-
вань чи інших родинних 
подій. 

Як звичайно водиться. 

Тамара Городиська після інтерв'ю 

кореспонденти і телевізійні 
журналісти хотіли знати 
більше й про тих, що турбу-
ю.ться якраз таким питан-
ням. й була т#ри гін нагоді 
можливість розказати дещо 
й про Україну та її право-
захисників. Після цього 
чимраз частіше до них при-
ходилн листи із запитами, а 
телефонічним питанням не 
було кінця. Це спонукало 
оформимся під назвою „ВІ 
ЗА" і допомогати іншим 
інформаціями в цих спра-

вах, а для цього треба й 
самому було поцікавитись 
-і міграційними законами 
обидвох країн. Призбирав-
ши ряд матеріялів і засвоїв 
ши закони, намагалися до-
помагати в полагодженні 
конкретних випадків, але 
відповідь завжди була така 
сама — не можемо нічого в 
цій справі зробити; бо такі 
їхні закони чи приписи. Пос 
тійно виникало питання..як 
цьому зарадити. 

(Закінчення на crop. 4) 

казусться про героїчну бо-
ротьбу населення Галичини 
проти монгольської навали 
у XIII сторіччі. Охоплює він 
короткий період у час кня-
зювання Галішько-Волннсь 
кого князя, а пізніше короля 
Данила Романовича. Як 
відомо, князь Данило 1227 
року об'єднав Волинь. 1238 
року ов'олодів Галичем і 
1239 року зайняв Київ. 

Фільм починається від 
того, як князь Данило був 
змушений покоритися хан-
ській владі і Золотій Орді, а 
кінчається початою ним 
відкритою боротьбою про-
ти монгольських наїзників і 
перемогою над ними 1254 
року. Князь Данило у філь-
мі показаний як розумний 
володар, який розбудовує 
державу в надзвичайній зго-
ді та ТІСНОМУ порозумінні з 
своїм братом князем Васн-
льком. пробує об'єднати 
західніх сусідів, особливо 
поляків і угрів, до спільної 
боротьби з татарами, осно-' 
вус нові міста і укріплення, 
у тому й Львів, для свого 
сина', бореться з підступст-
вом і зрадою „людей татар-
ських" і самолюбних вос-
вод. що ослаблюють сил) 
твореної ним держави. Пе-
ред висвітленням фільму 
промовляв і пояснив його 
амбасадор Генадій Удовен-
ко, голова постійного прсл-
ставництва Української. 
ССР при Об'єднаних Наиі-
ях. 

В Йонкерсі заплянували градўацію 
шкіл українознавст'ва 

ПИСЬМЕННИК в 
ЧИКАГО 

Чикаго. — На зустріч з 
українською громадою Чн-
каго прибуде відомий аме-
риканськнй письменник 
Фредерік Фол, автор.недав-
нб виданого роману ..Чор-
нобиль". Він з поднвугід: 

ною симпатією і знанням 
виѓтворив причини, події і 
наслідки нуклеарної катаст 
рофи українського народу. 
Літературний в̀ ечір відСп -
деться заходами 84-го Відді 
яў СУ А та Українського 
Інституту Модерного Мнс-
тецтва в суботу, }і-ѓо черв-
ня ц.р.. о ѓод. 7-ій вечора, в 
інституті 2318 Захід Чикаго 
аве. Програмою керує Ган-
на Черінь, а уривки чнтатн-
ме молодь. 

Йонксрс. Н. Й. Тут в 
суботу. 4-го червня ц.р.. о 
ѓод. 6-ій вечора в примі-
шеннях Дому Української 
Мо'лоді. 301 Паліссйд аве., 
розпічнсться градўація 
шкіл українознавства мет-
рополії Ню Йорку-Ню Дже 
рзі. 

Після офіційної програ-
ми вечора, яка складатн-
меться з коротких привітів, 
вручення дипломів, корот-
кої мистецької програми, та 

спільної вечері, відбудеться 
матуральна забава для мо-
лоді. батьків, 'рідних і ѓос 
тсй: Забава розпічнсться о 
ѓод. 9-ій під звукц оркестри 
..Водограй". Вступ на імпре 
зў 25 дол. з вечсрою. а тіль-
ки на забаау 5 дол. За квит-
ками слід звертатись ло 
батьківських комітетів ма-
туральних клясШкіл ўкраї-
нознавства С Бавнд Бруку. 
Йонкерсу, Нюарку ..Само-
помочі" в Ню Йорќу. СУМ 
в Ню Йорќу і Пассейку, 

Москва.. , У зв'язк^ з 
підозрінням кремлівських 
керівників, що президент 
З'єднаних Стейтів Америки 
Роналд Per єн хоче твердо 
поставити на обговорення 
проблему прав людини і 
свободу для Церков та ре-
лігійних об'єднань, відпові-
дальні за підготов'ў четвер-
тої зустрічі на вершинах 
совєтські представники обс-
режно дали до зрозуміння 
американській делегації, а 
радше кажучи перестерегли 
Президента ЗСА. перед зап-
лянованою ним зустріччю з 
дисидентами заявляючи, 
шо такий крок буде супере-
чити узгіднсній програмі 
зустрічі. 

Однак зі своєї сторони як 
повідомив кореспондентів в 
Гсльсінках представник Бі-
лого Дому Роман Попадюќ 
совєти вже зменшили час 
зустрічей президента Р. Ре-
гсна з генеральним секрета-
рсм Міхаїлом Горбачовим, 
знімаючи з порядку нарад 
сесію обидвох керівників у 
понеділок. 30-го травня, а 
рівночасно запротестували 
проти зустрічей американсь 
кої делегації з представника 
ми релігійних громад, яка. 
мовляв, не була раніше пе-
рсдбачсна при обговорю-
ваині вершинної хонферен-
ції. 

Заступник пресового сек-
ретаря Білого Дому Мар-
лин Фіцвотер додав, що 
державний секретар 
Джордж Шулц домагати-
мсться виясисиня обидвох 
справ у відповідальних кре-
млівських речників. Заступ-
ник міністре закордонних 
справ СССР Владі мір Ф. 
Пстровскі заявив, що про-
токол зустрічей передбачав 
розмови представників 
ЗСА із пересічними совєтсь-
кимн громадянами, але зус-
трічі Президента Америки з 
дисидентами не вже крок із 
політичною закраскою і 
вони ледве чи сприятимуть 

совѓ тсько-а мери камській 
співпраці. 

З дисидентських кіл у Мо-
скві стало'відомо. шо КГЬ. 
дію.чи за інструкцією Політ 
бюра. вже поставило під 
домашній арешт деяких ̀дії` 
сндентів. а двом особам 
жидівської національніќ`;и. 
які були запрошені приіха-
ти з Ленінграду до Москви 
на зустріч з Р. Регеном зая-
вили. щоб вион не пробува-
ли покидати місто, бо ие 
може мати для них погані 
наслідки в майбутньому. 

Окремі зустрічі представ-
ників релігійних громад 
запляновані з президентом 
Р. Регеном в приміщеннях 
американської амбасади і 
проти ‚неї також протссіу-
ють керівники КОМУНО;МОС-
ковської імперії, хоч з дру-
гої сторон вони самі і їхні 
представники за кордоном 
говорять луже багато про 
релігійну свободу в СССР. 
Вже згаданий совєтський 
заступник міністра закор-
донних справ В Пстровскі 
заявив журналістам, шо іс-
нсральному секретареві ЦК 
КПСС М. Горбачову також 
не дали МОЖЛИВОСТІ! зустрі-
нутись у Вашінгтоні з ір%-
иами бездомних і бсзробіг-
них. 

На листі дисидентів з якн-
ми має зустрінутись Прсзи-
дент є також українські бор-
ш за свободу. Вячеслав Чор 
новіл б Іван Гель, який ніс-
ля виїзду а кордон Йосипа 
Тсрслі. репрезентує групи 
охорони Української Каю-
лицької Церкви, які домаі а-
ються легалізації тієї Цсрк-
ви. яка дії ь r2T3Ki7':n " 

Крім згаданих до україн-
ської групи входять ще. Лев 
Лук'яненко. Михайло Го-
ринь і о. Василь Романюк 
Iimji запрошені особи це 
Лев М. Тімофеєв. прсдсгав-
ник Федерації гсльсінксь-
ких груп, жидівський доси-
дснт Юлій Кошаровські. о 
Глсб Я ќу ній та інші 

Департамент справедливости 
приготовляється до депортації 

В. Соколова 

У СВІТІ 

ІЗРАЇЛЬСЬКІ ДИПЛОМАТИ отримали в'їздні візи до 
Совєтського Союзу і тим самим були .ліроломані леди" 
холодного відношення і зірвання дипломатичних зв'язків 
між Ізраїлем і СССР, які тривали на протязі 21 року, тобто 
від ізраїльсько-арабської війни в 1967 році. Делегація 
ізраїльських дипломатів, яка буде в скорому часі поіменно 
проголошена, відвідає Москву і по можливості інші більші 
центри в Совєтському Союзі. Очевидно, головною ціллю 
розмов будуть справи відновлення дипломатичних 
зв'язків і збільшення еміграції жидів з СССР до Ізраїля й 
інших зАхідніх країн. 

ПРЕДСТАВНИК МІНІСТЕРСТВА оборони Пакістану 
заперечив, що його країна далі старається розбудовувати 
свою власну атомову індустрію і т о пакистанські збройні 
сили н'едавно випробовували нуклеарні ракети середнього 
засягу, які можуть загрожувати також Індії, як про це 
інформували деякі кореспонденти з Іслямабаду і Ню Де.чі. 
„Я нічого не знаю про таке випробування і про існувния 
такої ракети". заявив представник, який відмовився під 
час прссконферсншї назвати своє прізвище і функцію у 
згаданому міністерстві. Він підкреслив, шо під теперішню 
пору в ЗСА перебуває заступник міністра оборони Іджляль 
Гайдер Заїді і після його приїзду міністерство займе Ще раз 
становище до цієї контроверсійної справи, бо тільки 
міністер. чи його заступник має. мовляв, право коментува-
ти такі справи. Про випробування ракет з атомовими 
головками власного, тобго пакистанського виробу, 
інформувала в ЗСА газета „Ню Йорќ Тайме" у понеділок, 
23-го травня. 

У СЕРЕДУ, 25-ГО ТРАВНЯ ц.р.. румунське пресове 
‚агентство „Аджсрпресс" категорично заперечило пдвідом-
лення мадярської газети про продаж Румунією для Ізраїля 
так званої тяжкої води, потрібної для ‚виробу атомової 
зброї, яку нібито Румунія купила перед тим у Норвегії. За 
12.5 тонн тяжкої води Ізраїль заплатив румунському 
урядові велику але не названу у повідомленні, суму 
грошей. У заяві румунського уряду говориться, шо ані 
тепер, ані ніколи перед тим Румінія не продавала Ізраїлеві 
‚тяжку воду. „Аджерпресс" обвинуватило мадярські засоби 
масової інформації, що вони порушили елементарні 
правила журналістнчної етики. На думку Бука решту 
мадярські газети, радіо і телевізія ввели в блуд своїх 
власних громадян і закордонні ворожі до СОЦІАЛІЗМУ 
центри, які повторили мадярську інформацію, внкорисго-. 
вуючи її для своїх пропагандивннх цілей. Деякі спеціяліс-
ти на Заході таки думають, шо Румунія продала куплену в 
Норвегії тяжку воду для Ізраїля який потаємно почав 
продукувати нуклеарні ракети. 

Вашінгтон. Згідно з 
інформаціѓю, помішеною у 
газеті „Вашінгтон Пост". 
Департамент еправедливо-
сти З'єдн'аних Стейтів Аме-
рики розпочав підготовў до 
депортації із ЗСА 75-річно-
го російського колишнього 
іміг ранта Владіміра Соко-
лова. який живе гелер в 
місцевості Мілфорд. Конн. 

В 1986 рот федеральний 
суддя' Томас Мирфі позба-
вив В Соколова амернкан-
ського громадянства за те. 
що у заяві поданій ним при 
в'їзді до ЗСА в 1951 році і 
під час отримання амери-
канського громадянства в 
195^ ропі, він приховав 
..факт" свого співробітниц 
тва з нацистами під час 
Другої світової війни. Він 
допомагав їм видавати ро-
сійську газету.‚.Речь". 

Будучи `співробітн'иком 
редакційної колегії згада-
ної газети.', яка появлялася 
під час окупації в місцевості 
Орел від 1942 до 1944 року. 
В. С`околов написав під псев 

донімом В.(.Самарій і В.Л. 
Самарій, цілий ряд стаѓ ієн. 
закликаючи ло винищення 
жидів і до створення Н.І-
цистської імперії В УСЬііМу 
світі. 

В. Соколов, на протязі 17-
ох років викладав російс-ь-
ку мову і літературу в Сіі.і-
ському університеті, який він 
сам був змушений покнну-
тн коли розпочалася судова 
справа проти нього в 1976 
році, доказував в суді, шо 
при написаніў численних 
статтей він в першій мірі ќеру 
вався антикомуністичними 
переконаннями, а антисемі-
тські уступи у статтях встав 
лялн урядові, зі лядно оку-
паційні цензори, які псре-
важио вербувались з-посе-
ред так званих ..фольксдой-
чіз". які знали різні мови 
східньоевропейських наро-
дів. . 

Покищо не відомо до ЯКОЇ 
країни збирається Депар-
тамент справедливости де` 
портуватн В. Соколова 

В АМЕРИЦІ 
У ДІТРОЙТІ НАЙМЕНША із трьох автомобільних 
гігантів Корпорація Крайслера вирішила вмонтувати у 
своїх цьогорічних моделях повітряні мішки, як частину 
конечного автомобільного влаштування. Повітряні 
мішки, які-надуваються автоматично при зударі автома-
шини досі можна було знайти тільки в дорогих европей-
ських моделях, в автомобілях місцевого виробу їх можна 
було замовляти окремо за додатковою заплатою. Моделі 
в яких буде вмонтовано цю додаткову пасажирську 
охорону: це ЛсБарон, Дадж Дейтона, Фіфт Авеню, Дадж 
Дипломат і Плймут Гренд Фюрі. 

ПЕРЕДАЧІ СТ-БІ-ЕС 

Телемережа С`і-Бі-Ес, у передачах новинок з 
Москви в гол. 7-ій східнього часу, почала^ безплатно 
і фальшиво реклямувати тисячоліття християнства 
в Росії }стами своїх кореспондентів на чолі з Деном 
Ретером. Цю дезінформацію слід опрокидувати, 
телефонуючи до Сі-Бі-Ес в Ню Норку на число (212) 
975-3691', або (212) 975-4321 
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Неспокій і гін до волі у 
країнах комунізму 

Як можна було сподіватися,заворушення й 
демонстрації у балтійських країнах, у Польщі і 
Казахстані не' були проминальними епізодични-
ми подіями, а були наслідком свободолюбного 
руху, який проявився тому,- що люди набрали 
більшої відваги. І вони не могли обмежитися 
тільки до тих країн, бо тих подій не можна було 
промовчати," а гін до волі є Богом даний всім 
людям у світі. 

В минулому тижні демонстрації — мирні, без 
проливў ќрови — відбулися в ..самостійній" 
вірменській республіці та в азербайджанській. 
Після засідання Політбюра в Москві полетів до 
обох цих країн член Політбюра Александр 
Яковлєв, муж довір'я Горбачова із ще одним 
вірним Горбачову членом Політбюра. покищо 
без права голосування, і вони перевели чистку в 
обох тих країнах. У Вірменії став новим правите-
лем Сурен Арутюнян. в- Азербайджані став 
правителем колишній амбасадор у Пакистані 
Абдул Рахман Везіров. Ці прізвища нам, далеким 
від тих країн, нічого не говорять, але. як стверд-
жує московський кореспондент ..Н. Й. Таймеў", 
вони є прихильниками переведення заповідже-
них Горбачовим змін в партійно-адміністрацій-
ному апараті і ті зміни скріппять позицію Ґорба-
чова на партійній конференції, що відбуде-
ться в червні. Цікавий той момент, що Горбачов, 
без уваги на існуючу проти нього опозицію, 
користується все ж таким авт`оритетом, що 
виспаний ним його чоповіќ з партійної верхівки 
може переводити зміни по пінії бажань Ґорбачо-
ва. Нема сумніву, що копи перейде без якихось 
дисонансів візита Роналда Реґена у Москві, то 
позиція і персональний авторитет Горбачова ще 
скрілпят'ься, 

Вірменія і Азербайджан — ген дапеко. Зате 
Мадярщина нежить у середущій Европі і тамош-
ній партійний переворот, що стався теж під 
кінець минулого тижня, цікавіший нам і може 
мати вппив на події в інщих європейських 
сателітських країйах. У 1956 році вибухла була 
на Мадярщині проти СССР справжня, револю-
ція, не спонтанне заворушення, а бунт був проти 
комуністичного вож`дя Ерна Ґеро, який викли-
кав совєтські війська. Революцію очолив теж 
комуніст Імре Надь. Совєтським амбасадором 
був тоді у Будапешті Андропов. Совєти виспапи 
проти Мадярщини 200,000 війська і 2000 танків. 
Андропов запросив Імре Надя до головної 
квартири того совєтського війська на ‚‚перего-
вори", Гарантуючи йому особисту недоторка-
ність. Як тільки Імре Надь там появився, його 
арештувапи, вивезпи до СССР і розстріляли, а на 
його місце поставили Яноша Кадара. Його 
називали зрадником, проте він урядував від 1956 
року до минулого тижня, коли його, як 76-
літнього партійного консерватиста. що дав 
своїм землякам релігійну свободу, але обтяжив 
бюджет величезним дефіцитом і стояв на дорозі 
реформам, ведеўнўий від впади в партії. Але його 
відсунули гідно, бо обрали президентом. Новим 
партійним шефом став 57-літній Каролі Ґрош. 
Цікаво, що за американською пресою Ґрош є 
звепичником британського прем'єра Марґарет 
Тачер і він відвідував Англію та був захоппений 
тамошніми відносинами. Як примирити захоппе-
ння однією з найвидатніших сучасних підерів 
західньої демократії з ідеопогією Маркса — це 
ребус, іцо його розв'язку побачимо в недалекій 
буДучЧИНІ . 

Можна зважитися наздогад, що і в Богарії, і в 
Румунії, і у Східній Німеччині та найшвидше у 
Польщі прийдуть невдовзі зм`іни, які захитають 
комунізм поза Совєтським Союзом. І можна теж 
зважитися на_твердження, що цей очевидний гін 
до свободи викристалізується в бунт проти 
комунізму. На наших очах відбуваєт'ься преціка-
вий процес, як повопі і ступнево, апе невідхиль-
но, котиться у пропасть комуністична система та 
з нею бопьшевицька імперія. Цей процес може 
тривати ще довго, але він є ясним показчиком. 
що розпочався початок кінця 

Автори книжок t видавництва, які бажають, щоб про 
їхні книжкові видання були в щоденнику поміщені 
бібліографічні нотатки, вістки й огляди, повинні при-
силати до редакції ..Свободи" разом із двома примір-
кйќам'й даного твору також і адресу ле таку публіка-

цію можна набути, та и ціну 

У каліфорнійському уні-
версигсті Сгенфорд сталася 
полія." яка вказує на факт, 
що. .‚про`гресивні" антнінте-
лентлальні елемс.нти4' своєю 
тактикою залякування й 
на`сгирливости змусили се-
на.г університету піддатися 
їх вимогам. 

С`тенфорл. один із трьох 
найвизначніших унівсрсн-
теіів Америки. 1980 року 
впровадив був курс т. зв. 
..Western culture" („Західня 
культура"), який був обо-
в'язковий для студентів пер-

I щогр року. Як сама назва 
L BKajyc. він давав студентам 

иідставове знання про за-
I хідню філософію й літера-
I туру та втішався популяр-
I Ністто серед професорів І 

також серед студентів заці-
кав.тених. щоб здобути все-
стороннс знання. Курс цей 
свідчив про тяглість ідей. 
які стали підставою` духо-
вих вартостей теперішньо-
го культурного світу. Та 
серед студентів, переважно 
неї ри ГАНСЬКОГО походжен-
ня та.крайньо'лівих нере-
конань. створилася група, 
яка почала демонструвати 
ѓа кричати, шоб курс „За-
хілньої культури" повали-
ти. бо він не с інноваторсь-

і киї!, ані прогресивний та 
І пропаѓўс культуру, що Ши-
) рила імперіялізм. расизм і 
І елітизм. Вони домагалися 
І замінити його курсом, який 
j ішов би „з духом часу" й 
s говорив би про меншини. 
ї жінок, як соціяльну клясу і 
j про людей „кольорових" 
І рас. Хоч того роду іпфор-
I мації вони могли б дістатк 
j на інших курсах, але їм 
І розходилося про цс, шоб 
І сирнмітнзувати, обмежити 
j і звульгаризувати навчання, 
;, а гуманістичні курси ‚.За-

Марія Храп.інна 

УНІВЕРСИТЕТИ 
КАПІТУЛЮЮТЬ 

хідньоі культури` стояли їм 
в дорозі. Минулого року під 
час святкуван`ь дати наро-
дин Мартина Лютера Кінга 
ті студенти створили де-
монстрацію і з Джесі Джек-
соном у проводі скандува-
ли: „Hey, hey.ho, ho. Wes-
tern culture's got to go". Вони 
теж окупували канцелярію 
президента університету че-
рез п'ять годин і криком 
домагалися повалення кур-
су. Нікого за те опісля не 
покарали, а навіть створи-
л'и комісію, яка мала роз-
глянутн домагання демон-
странгів. Пропозиції комі-
сії, щоб програму цього 
курсу змодифікувати. до-
давшн деякЧ з точок збунто-
ваннх студентів, вони від-
кинули; Також спроби обо-
рони програми „Західньої 
культури" інші студенти 
голосно натаврували. мов-
ляв, вони мотивовані раснз-
мом. І таі?ігнорантн здобу-
ли криком те, що хотіли.. 
Голосами 39 до чотирьох 
Сенат факультету 31-го бе-
резня ц. р. зніс курс „Захід-
ньої культуpjf. 

Секретар для справ осві-
ти Вілліям Беннет гостро^ 
на тавр% вав злощасну ретро 
грацію принципів, на яких 
був заснований цей універ-
снтет. але президент універ-
ситету Доналд Кеннеді від-
кинув його критику і став по 
стороні`нового проекту. 

Подія ця напевно буде 
мати відгомін і в інших 
університетах, бо ст`ворнв-
ся прецедент, що хто голос-
ніше кричить, того с й пра-

но. В кожнім університеті f 
негативні елементи і такі. 
;ідя яких грнвіядьне тараба . 

` ненќя по бубні звучить кра-
ше ніж клясична музика 
Моцарта або Баха. 

У своїх промовах секре-
гар Беннет намагався звер-
нутн увагу, що саме захід-
ня цивілізація иротиставн-
іася расизмові та всяком%-

пювінізмові. а не навпаки, 
як це твердить опозиція, 
бож західня культура ста-
.іа підставою концептів рів-
ности і вільности ї це с теж 
наша культура відкрита д-гія 
всіх ідей. Вона творилася на 
діялозі людських умів, в ній 
$бережена глибина людсь-
кого. генія. У ній завжди 
бужі'Місие на дискусію від 
часів Сократа почавши. На-
віть Мартин Лютер Кінѓ 
признавав, шо він багато 
іавдячував студіям ідей За-
ходу. - . 

'Університет Стенфорд 
}біднів, позбавившись на-
юди такої інтелектуальної 
дискусії про західню куль` 
гуру. 

Подібні речі діються і в 
інших воднќих універснте-
тах. У Сил. в департаменті-
політичних наук, один виз-
начний професор дістав 
упімнення, щ о він не досить 
юссреджусться на ;іемокра-
гнччих р!.біжучих" темах. 
Другого професора, ЯКИЙ 
теж був замало лібсраль-' 
НИЙ, ного директор випхав 
на передчасну еме'ритуру, а 
сам до року помер на АІДС. 
Неморальність так розиа-
кошнлася у тому універсн-

теті . що .‚права" всяких 
статевих збоченців с пиль-
но бережені, навіть, як це. с 
коштом порядних студен-
тів. Батьки часто забира-
ють своїх дітей з унівсрси-
тегських гуртожитків -осе 
релќін неморальності!. 

Під натиском, універсн-
тети мусіли збітьшити чнс-
ло чорних професорів. 'ХОЧ 
деякі з них ніяк не надаю-
ться на таке станови ще. У 
Дартмоут університеті сту-
Дентн записали один такий 
хаотичний, повний пр'оти-
воріч{ виклад чорного про-
фссора музики і вндрукува-
ли його в студентській газе-
ті. За те два студенти були 
строго покарані, і їх сус-
псндовано в навчанні на 
півтора року. Але, як у цьо-
му університеті група сту-
дснтів заняла адміністра-
ційний будинок протестую-
чи проти Південної Афрн-
ки й унеможливила цим 
всяку працю на .кілька го-
дин, нікого за цс не покара-
но. Навіть, якбнлисязиолі-
цісю, або, як „феміністки" в 
масках обкидали президен-
га університету Брудними 
речами — це не виюшкало 
жадної дисциплінарної ак-
ції. Подібні інциденти ді-
ються у Гарварді та інших 
вищих школах. 

Де .ж подівся принцип 
оборони правди та високих 
стандартів? Чому універсн-
тстн відмовляються тепер 
від свого завдання, для яко-
го вони створилися, а стали 
естрадою для анпшнвіліза-
ційної поведінки та явної 
аморальності! всяких ПІДѓ 
ривиих елементів? Роля Фе-
дерального урядўе обмеже-
на й не може диктувати 
приватним університетам у 
їх справах. 

Кожна повноцінна нація 
повинна дбати не лише про 
розквіт своѓї літературної 
мови, але і про розвиток 
своєї, технічної та наукової 
термінологіЬ^Це добре ро-
зуміли свідомі .українці ще 
на початку `цього сторіччя. 
Двадцяті роки на Україні 
позначилися буйним ``роз-
горненням праці Інституту 
Української Наукової Мо-
вн. С'коро стало незапереч-
ннм. шо фонди українсько-
го назовництва з народної 
промис.товости (столярень, 
тартаків, броварень, бод-
нарень. млинів, ткалень, 
кузень, і т. п.) такі багатю-
ші. шо вони вповні виста-
чають для створення новіт-
ньої української технічної і 
наукової термінології, зов-
сім незалежної відросійсь-
кої. чи польської. Стало 
ясним, що українці мають 
усі дані скорим темпом до-
рівняти полякам і чехам, які 
від самого початку техніч-
ної ери запопадливо розви-
валн свої питомі наукові 
мови. 

Не диво, шо Інститут Ук-
раінсі.ќг. Наукової Мови 
став одною з перших жертв 
кремлівського наступу на 
українізацік). Російські ве-
лнкодержавні шовіністи 
добре розумЧли (і все 'ще 
розуміють), що без нашої 
окремішньої наукової мови 
ми залишимося націѓю дру-
торядною. „їжт^ -вареники 
та гуляйте готіака скільки 
бажаєте, та про найновіші 
здобутки науки говоріть 
лише по-російськи. А як вже 
дуже хочете то можете й по-
англійськи. Лише, щоб не 

Олекса Біланќіќ 

УКРАЇНСЬКА НАУКОВА МОВА 
по-українськи. Бо як довго 
замість рушій, або двигун 
ви казатимете мотор, або 
двигатель. так довго ви бу-
детс гречкосіями, а не дер-
жавниками..." Ось як дума-
ють наші російські імперсь-
кі надглядниќн та,їхні вис-
лужники. перевертні та ма-
лороси-яничари. Тому на 
Україні вже майже зовсім 
немає наукових журналів 
українською мовою і далі 
не вся висока і технічна 
освіта проходить мовою 
російською. В парі з цим. 
позбавлені почуття націо-
нальноїПОВНОЦІННОСТІ!, чнс-
ленні совєтські українці вже 
перестають дорожити на-
віть нашим прекрасним фол 
кльором і він на Україні 
завмирає; наш український 
гопак перекінчусться у совє-
тський гопак, а за вишнва-
ною сорочкою на посполн-
тому громадянинові хоч з 
ліхтарем Діогена шукай. Без 
пов'язання духовости з ін-

. телектом доля' народу бсз-
перспективна. 

Саме, тому ми українці у 
вільному світі повинні з 
глибокою вдячністю і подн-
вом вітати жертвенні зусн-
лля тих рідкісних одиниць, 
які безугавно і цілсспрямо-
вано працюють над укра-
їнськими термГнологічни-
мн словниками. Гут на пер-
шому місці слід згадати 
інж. Анатоля Вовка, члена-
кореспондента філологіч-
ної секції НІШ, який впер-

то переоорює усі труднощі 
у праці над своїм перело-
мовим „Ані ло-українським 

-словннком-ттбрапихтер"мТ-" 
нів і назв", що йото посту-
пово друкується, як дода-
гок до журналу „Вісті У кра-
інськнх Інженерів." Інж. 
Вовк присвятив цьомуслов-
никові вже біля 20 років 
клопітливої, часто нсдоці-
нюваної прані. Те чого він 
доконав можна б очікувати 
від якоюсь державного ін-
стнтуту із штабом платних 
співробітників. Важко уяви-
ти собі, що всю шо працю 
інж. Вовк вів і веде безко-
рнсливо. без жодної запла-
ти і без великої надії на 
признання. На жаль, лиш 
мала горстка людей рсізу-
міс важливість герміноло-

тічної праці, і ще менша 
жертвує свій час. щоб Ана-
толеві Вовкові допомагати, 
Та й з цих останніх йому 
вже не стало бл. п. Степана 
Протока та бл. п. Михаіі-
ла Пежанського. 

Поруч з працею над 
„Словником вибраних тер-
мінів і назв". А. Вовк виго-
товнв „Англо-українськнй 
словник назв кольорів і ко-
льорознавства". Цей слов-
ник. оснований на новій 
міжнародній системі „Uni-
versal Color Language", ста-
новить собою піонерський 
вЌлад не лиш в українське 
кольорознавство. але може 
служиіф, як зразок ;иія по-
ДІбніІХ СЛОВНИКІВ' в інших 

слов'янських мовах. Науко-
вому Товариству ім. Шев-
ченка належиться глибоке 
признання за гарне видан-
ня цього словника: НТШ. 
Ню Йорќ. 1986. (Більш де-
тальна рецензія на цей ко-
л ьо р о з на в ч и й СІЮ в ник вко-
ротці появиться у журналі 
„Nationalities Papers"). 

„Словник вибраних тер-
мінів і назв" дійшов вже до 
букви „ Т ' і охоплює досі 
понад 6.000 гасел. Це вже 
поважний фонд і його до-
сить. щоб могти дати огляд 
і оцінку досі доконаної пра-
ці. Автор цих рядків готує 
таку рецензію для фахової 
преси. Підсумовуючи, мож-
на 'сказати, що вклад інж. 
Вовка іде далеко поза межі 
звичайної компіляції. Ско-
ро новітніх термінів не мож 
на знайти у жодному іншо-
му анѓло-українському слов-
ннку. Доволі з них цс дуже 
влучні новотвори, проионо-
вані А. Вовком, наприклад. 
swectencr-солодиво, або te-
lephone answering machine 
-самовідновідач. У віднос-

но багатому на терміноло-
гію „Анѓло-українському 
словнику" Подвезька-Бал-
лн (П-Б) деякі переклади є 
незадовільні, а то й непра-
вильні. Такі переклади є 
виправлені у словнику Вов-
ка. як. наприклад, bedstead 
це не ліжко, а рама ліжка. 
Коли в підсовєтській Укра-
їні вживається зросійщений 
термін, А. Вовк подає його з 
відповідним застереженням 
та рекомендує натомість 
термінІіравильний, напрнк-

(`Закінчення на стор. 3) 

ПРО ЦЕ І ТЕ 

Про „вклад" у ІООО"річчя 
. Саме зб.шжасмосИ до 

половини цього пропам'мпі-
ного року: в якому, усіх нас 
полонить одна наіїваж.шві-
ша справа — гідно і славно 
відзначишџ ЮОО-річчя Хрис 
тиянства в Україні і дати 
світові знати, що це впро-
вад`жеиня християнства 
відбулося у Києві, в Україні, 
а не в Росії. 

Чи це нам пощастшж — 
покаже майбутнє, бо. ли` 
бонь. ми'запізно розпочали 
підготовў до цього виїмко-
вого ювілею. 

Але часом здасться, що 
ми так спрямували наші 
думки і наші діла у цьому 
одному напрямі, що node-
куди ‚‚перебираємо мірку", 
підтягаючи справді мало-
важні неспівмірні із величи-
УІОЮ ЮОО-річчя Хрищення 
події і справи під одне ок-
реслення „наш вклад у ЮОО-
річчя". 

Вистачить тепер пере-
глядати нашу пресу, щоб 
наткнутися на десятки 
таких окреслень, якими 
прикрашені звідомлення чи 
повідомлення про різні ім-
прези та подіїў нашій віль-
ніїі спільноті. Майже кож-
на подія, яка відбулася чи 
відбудеться закінчўіться 
ствердженням, що „цим 
зроблено вклад у ЮОО-річ-
чя Християнства Украї-
ни", байдуже чи йдеться 
про танцювальну групу, 
камерний концерт, чи до-
повідь. 

Але деякі із цих „вкладів" 
є справді курйозні. Ось у 
одній із наших малих цер-
ков стерту Ню Йорќ у 
притворі читаємо напис, 
що тепер кожної неділі 
після Богослужби в парафі-

`яльному домі дають каву і 
„донатс". на що запро-
шують усіх із закликом 
„зробіть своєю участю 
вклад у відзначуванням 
ЮОО-річчя!" В однійукраїн-
ській газеті читаємо ого-
лошення про випуск спеці-
яльного вина з нагоди Тися-
чоліття із закликом „ќу-
пуйте і тим зробіть, 
„вклад". 

У іншому знову часопи-
сі читаємо дослівно „Під-
знаком Тисячоліття. Ско-
ристайте з виїмкової наго-
ди! Замовте у нас вишива-
ну блюзќу, щоб гідно від-
значити наше Тисячоліт-

тя!" А там знову із таким 
самим закликом оголошен` 
нч „пропам'ятної таріл-
ки" і „пропам'ятних меди-
лів-", за якими іде в черзі 
„пропам`ятне крісло". 

Здається, немов це від-
значування не оминає ні я-
кого прояву життя ти 
діяльности у нашій вільній 
громаді, від ша.ипанськогч 
до „ювілейних вечернйць". 

Усе це було б без засте-
режень, і ми не хочемо ніяк 
критикувати усіх цих аќ-
цій чи громадських, чи при-
ватних, що мають на мс-
ті. згадати в якийсь спосіб 
цю велику річницю. Однак 
закрадається маленьке 
„але". 

Ми так зосередилися на 
відзначуванні ЮОО-річчя у 
нашому середовищі для се-
бе і між собою, що часами 
забуваємо про те. що пови-
нні найбільшу увагу ти 
енергію спрямувати таки 
в першу, чергу на зовнішній 
відтинок. Кожна нагода 
поінформувати неукраїн-
ський світ проте, як на ділі 
відбувалося Хрищення і за 
чийого панування та де 
воно мало місце -- це дійс-
ний „вклад" ў ЮОО-річчя із 
нашої сторони, а не це чи 
ми самі купимо вишивану 
блюзќу, тарілку, або чи 
будемо на бенкеті говори-
ти про цю подію до укри-
їнських слухачів. 

Це звуження розуміння 
цієї виїмкової річниці, зок-
рема стає перед очима те-
пер. бо коли пишемо ці ряд-
ки, в ЗСА перебувають 
делегації урядової Російсь-
кої Православної Церкви, 
які знаменито використо-
вують політичну ситуа-
цію. що створилася у зв'яз-
ќу із зустріччю „на верши-
нах". її делегати інформу-
ють американську спільно-
ту про „Російську Правої-
лавну Церкву, що була зфор 
мована в 988 році і охрище-
на князем Володимиром." 
А у їхній..місіѓ' цихсовст 
ських пропагаторів — саме 
й завдання поінформувати 
духовний та світський 
світ у ЗСА про святкуван-
ня „ ЮОО-річчя християн-
і піна в РосіЃ і закликати до 
„духовного об` і днання". 

А що робимо ми`' 

О К А 

Наші найменші вітають ЕКЛ 

Покликані до слова про-
мовці на ювілейній зустрічі 
в Ню Йорќу 14-го травня ц. 
р. з Едвардом Козаком 
(ЕКО) з нагоди його 85-
ліття не згадали про вклад 
ювілята. як автора й ілю-
стратора, в ділянку вихова-
ння дітей і юнацтва. Без 
того картина його діяль-
ностн, як письменника й 
образотворця була б непов-
на, бо й цій ділянці він прис-
вятив свої творчі обдарува-
ння й таланти. 

Ще під час польської оку-
пації західньо-українськнх 
земель маестро ілюстрував 
дитячі видання — журнали 
н книжки та писав для них 
гумористичні історійки, 
ілюстровані дотепними кар 
тинами з виховним ціле-

спрямуванням. Цю ви.чов-
ну місію продовжував ПЌО 
під час німецької окупації, 
на еміграції в Европі та на 
заокеанських поселеннях. 

Едвард Козак виконав 
обкладинки до двох річни-
ків „Веселки" та обдарував 
її малих читачів непсревер-
шсними ілюстровЗтигмй ко-
мічно-гумористнчними се-
рійними історійками „Чан 
Чалап". „Пуйьо Довгоніс", 
. .Патичкове і Бульбани". 
„Гала Бала". „Коляда про 
колядку з колядою" та чнс-
ленними ілюстраціями до 
писань інших авторів-спів-
робітників „Веселки". 

За його прикладом і спо-
нукою пішли' й два його 

(Закінчення на crop. 3) 

і Іван Боднарук 

У 150-ЛІТТЯ „РУСАЛКИ 
ДНІСТРОВОЇ" 

Щороку 3-го серпня святкувала колись Галицька 
{ Україна величаві традиційні поминки свого пробудннка й 
! баіька національного відродження Маркіяна Шашкевича, 
` що помер 7-ю червня 1843 року. Святкувала їх на оспіваній 
І поетом підлисецькій Білій Горі. 

У часах панщизняиого горя на нашій землі, коли 
' українську націю творив, — як казали поляки лише 
j . .русќі хлоп і п о п " виступив молоденький студент 
; львівської духовної семінарії Маркіян Шашкевич. щоб 
j їапротестувати проти поневолення рідного народу й запо-
} чаѓкувати його національне відродження. Серед сірої 
І буденщини залунав віщий голос 21-літнього юнака, що 
! відважно проголосив війну духовій темряві. Це був час, 
і коли навіть ў`наших церквах виголошували проповіді 

польською мовою. Українська мова жила хіба тільки під 
! сільською стріхою, серед за'турканого українського 
: селянства. В духовній семінарії думав часто Шашкевич. як 
; піднести свій народ до певної свідомості!. Знайшов ще 
! лвох однодумців. Якова Головацького та Івана Вагнлевн-

ча. Вони заснували „Руську Трійцю" й рішили видати 
j першу книжку народною мовою, якої вживав Іван 
І Котляревський. Цю першу книжку сконфіскувала австрій-

сака влада, а в дійсності .українець, професор Богословії. 
; Вснсдикт Левицький. „Зоря'` — так назвав Шашкевич свою 
! книжку, небезпечну для держави. Але він видав її в 183? 
; році, 150 років тому, в Будапешті ще раз з малими змінами 
! й під нашою „Русалка Дністовая". 
і Писав цю книжку поет і мрійник, який народився ўселі 
! Підлиссі. Біля села стоїть там Біла Гора, якою опікувався 
; до війни д-р Ваньо і зорганізував викуп гори, яка цим 
і чином перейшла в українські руки. В 1944 році Біла Гора 
і була гсреном боїв Української Дивізії в обороні Львова 

проти бодьшсвиків. 
Народився М. Шашкевич 6-го листопада 18! 1 року. 

: Висвятився і став адміністратором парафії в Гумниськах 
і 20-і о травня 1838 року В 50-літній ювілей Його смерти дня 

1-го листопада 1893 року перенесено його тіло до Львова й 
поховано на Личаківському. кладовищі, а на Білій Горі 
поставлено залізний хрест. 

Був Шашкевич перший, що виголосив у соборі св. 
Юра у Львові проповідь по-ухраїнськи. Писав віршЃ й 
оповідання та клав підвалини для 'нового українського 
письменства в Галичині, а притому працював на церковній 
ниві, як душпастнр. Труднощі були великі, скрізь мав пере-
пони й перешкоди. Тож не видержало слабе тіло. Ледве 
32 роки прожив середважкої праці. , 

Дня ЗІ-то жовтня 1893 року в чудовий осінній день, 
коли листя обсипається з дерев, коли смуток вкриває поля, 
а спомини тиснуться до серця, заповнився цвинтар у 
Новосілках тисячами народу. Це вдячні земляки з'їхалися 
сюди з усіх усюдів відродженої галицької Землі, щоб у 50-
ті роковини смерти великого Маркіяна перенести його 
тлінні останки до Львова й поховати їх серед найбільш 
заслуже`них людей. 

Був М. Шашкевич один, а довкола нього булр глухо. 
Навіть йото найближчі друзі і співробітники налякалися, 
вдасть імущих т'а пішли служити чужим богам. Героєм 
треба бути, щоб жити так бідно, як `Ђін жив і вмертн 
передчасно, не бачивши щастя поза великою ідеєю 
піднесення власного народу з упадку. Його твердий 
характер і гарячий патріотизм виявлялися не тільки в 
словах, але і в діла'х та в усьому страдницькому житті. 

Ми. вигнанці з Рідної Землі, не маємо змоги відбувати 
щорічної проші на Білу Гору, бо там панує наїзник. Тому 
треба нам вшанувати пам'ять пробудннка Галичини в 150-
ліття появи його „Русалки ДністровоЃ'. Звертаються наші 
очі до великого Маркіяна, бо він безперечно був перший 
український письменник і перший народний діяч на 
західноукраїнських землях. Щоправда, були й перед ним 
люди, які хотіли здобути нашому народові належні права, 
але ніхто з них не виявив такого широкого погляду на 
справу відродження.народу, як о. М. Шашкевич. 

Юність М. Шашкевича — цс часи після революції в 
Австрії, коли поневолені народи піднесли голову й 
домагалися рівних прав. Шашкевич дуже багато тоді читав 
і ставив собі питання; Хто ми і звідки ми взялися? Чи ми 
окремий народ, з окремою власною мовою, чи тільки 
частина іншого народу? Яке місце займаємо в Словянщи-

ні і яка доля нас жде? Тепер на ці питання легко відповісти. ` 
Але не так воно було в першій половині XIX століття, І ` 
найбільша заслуга Шашкевича полягає саме в тому, що він 
по довгій-праці зумів знайти правильну відповідь на ті 
питання. Труднощі мав дуже великі, бо скрізь стрічав 
терня пересудів. Його характер дозрів, змужнів і скрінив-
ся в боротьбі з лихою долею. Пост пізнав світ краще, ніж 
можна його було крізь мури семінарії пізнати. Але з 
другого боку, змагаючись безупину із злиднями, підірвав 
свої й так слабі сили та передчасно поклався в могилу. 

Але коли вмирав о. Маркіян, впало на нього кілька 
ясних променів сходячого сонця... Він прочитав перші 
поезії великого Тараса. Радість розпирала слабі груди 
вмираючої людини. Це сходило сонце України!... До 
гуртка молодих патріотів, що в духовній семінарії у 
Львові горнулися до Руської Трійці, належав і щирий друг 
Маркіяна, Михайло Козанович. У статті, написаній з 
приводу смерти М. Шашкевича, він сказав: „О безсмсрт-
ний Маркіяне! Ти зажег сси огснь в мосй груди, котрий 
лише гробова псрсть загасити зможе!" А з приводу 
безталанної долі „Русалки ДністровоЃ. Духової дитини 
Маркіян, писав Козанович: „Відколи невинну доню твою 
зачали порўѓати, смагати і гонити родимці, відтоді я попав 
в тугу і мої чувства скрились в болеснім серці, а віддалений 
світами від тебе, зістав я без потіхи, роду і друга". 

Б. Лепкий так змалював положення нашого народу в 
Галичині в часах Шашкевича: „Нашому народові в тих 
страшних часах залишилося одне: свідомість, що він хлоп 
руський, що руська в нього віра, що він сам один стоїть 
серед моря кривди, що двір і уряд — цс люди іншої мови, 
іншої віри, інших прав, і що нема йому на кого надіятися, 
тільки на себе самого. Та свідомість пригніченого народу 
лежала на дні його душі, як скарб під землею. Треба було 
тільки її добути, з іржі обчистити, і ясну, світлу й достойну 
винести на денне світло з глибин. А до того скарбу був 
тільки один ключ — рідна народна мова. Але той ключ 
згубили недбалі ключарі, і було так, якби хтось ввесь 
народ замкнув у велику тюрму, а ключ кинув у море. І 
треба було когось, хто б той ключ знайшов, скарбницю 
народньої свідомости відчинив і скарби її дорогоцінні на 
світ Божий добув. Пробував цього не один, але щойно М. 
Шашкевичеві пощастило довершити^те велике діло". 
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Неділя. 20-го березня ц,р. 
Пишеться в̀  історії парафії 
UJ. архистратига Мнхаїла 
як небуденний і важливий у 
житті парафії момент у юві-
лейному році. Цього дня 
відбулася канонічна візиіа-
ція парафії, яку удостоїв 
Митрополит Філядельфій-
ськоі архиспархії Стефан.. 

О ѓод. Ю-ій ранку в cv-
нроводі о. митр. Зенона Зло 
човського. процесії, перков-
ного.хору і мирян ‚Владика 
увійшов до храму св. архи-
сіратнга Михаїла. На фрші 
товій стіні церкви вели-
кий транспарант, І написо'м: 
..Вітай. Владико!", нрігвхо-
ді голова парафіяльної.ра-
дн інж. І'оман Левицький 
привітав Владику ширим 
словом, хлібом і сіллю, а 
двоє дівчаток вручили кити-" 
цю живих квітів. 

Св, Літургію правив Вла-
діпса, а диякону вав нарох о. 
митр. Зеиои Злочовський. 
Після Відчитаний св. Сванѓе 
дії о. иагшх привітав Вла-
дику Стсфана і попросив 
накормити вірних словом 
Ьожої науки. Ціла архнсрей 
ська Св. Лі г`урѓія. Божссло-
во, іарний спів церковного 
хору і вірних віє це сдна-
лося в загальному піднесен-
ні духовного і молнтовно-
го настрою. До цього теж 
причинилися дяк-гіегь Дми 
іро Шумило і соліст інж. 
Ьоґдан Гурченюк. Багато 

Канонічна візитація парафії св. архистратига Михаїла 
.'V . . в Дженкінтавні 

Митрополита Стефана Су.іика eimat х.іюом-сі.і.ію го.юва парафіяльної ради 
інж. Роман .їеницькиії. З.ііва -- о. мипірат Зеноп ЗЉчивський. 

вірних прийняли Найсвяті-
іпі Гайни. 

В гакомў ж піднесеному 
духовному насгрої їй при-
смігій аімосфері відбувся 
СПІЛЬНИЙ сніданок з вірнн-
ми. ЯКИЙ започаткував мо-
.титвою і благословенням 

Крайова Пластова Старшина 
повідомляє, що 

ВІДПРАВА ПЛАСТОВОГО 
АКТИВУ 

відбудеться 

тільки у Філадельфії, Па. 
дня 11-12-го червня 1988 року 

в Українському Культурному Центрі 
при 700 Cedar Rd . Philadelphia. Pa 19111 

(Відправа в Чикаго HE ВІДБУДЕТЬСЯ) 
Відкриття Відправи у Філадельфії - " суботу, 11-го червня 
1988 р 0 ѓод 10-ій ранком Закриття в неділю. 12-го черв-
ня. о 'ѓод' 2-ій по лол 
З'їзд УСП відбудеться в суботу, о ѓод 9 ЗО веч 
КОШТИ 25 00 дол від особи що включає прохарчування 
і реєстраційну оплату 
НІЧЃЛІГ Полаѓоджуваги особисто або через пп сен Бори-
са Павлюка тел 215-643-9766 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА в НЮ ЙОРЌУ 
повідомляє, ЩО 

заповіджена ДОПОВІДЬ, на 4-го ЧЕРВНЯ ц. р. 
ГРИГОРА ЛУЖНИЦЬКОГО 

не відбудеться з непередбачених причин. 
Управа НТШ 

ІВАН ДЕМ`ЯНЮК ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ: 

' ВИ ЗАСУДИЛИ. ЛЮДИНУ Я ЌА G ЗОВСІМ НЕВИННА; 
НЕВИННА ОСОБА." 

'Я НЕ С ІВАН ГРОЗНИЙ1 І НАЙСПРАВЕДЛИВ1ШИЙ 
с в і д о к с С А М БОГ; я КИЙ ЗН АС ЩО Я НЕВИННИЙ.'' 

"МЕНІ ЦЕ НЕНАЛЕЖИТЬСЯ. Я НЕВИННИЙ. НЕВИН-
НИЙ. НЕВИННИЙ - І БОГ ЄМЕ'НІ СВІДКОМ." 

( ТОМУ ЗВЕРТАЄМОСЯ З ̀ ПРОХАННЯМ: ДОПОМОЖІТЬ 
ЗАХИСТИТИ НЕВИННУ УКРАЇНСЬКУ ЛЮДИНУ СВОЇМИ 
МОЛИТВАМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ПОЖЕРТВАМИ -
ПОДАЙМО БРАТНЮ РУКУ КОНЕЧНОЇ ДОПОМОГИ!... 

СВОЇ ПОЖЕРТВИ ПРОСИМО СЛАТИ НА АДРЕСУ: . 

THE JOHN DEMJANJUK 
DEFENSE FUND 

P. О. BOX 92819 
CLEVELAND. OHIO 44192 
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МЕТРОПОДГГАЛЬНИЙ КОМІТЕТІ UK) НОРКУ 
д л я в і д з н а ч е н н я 

1 ' Ж ' Я т Ю Л Ѓ Ѓ Ѓ Я Х Р И С Т И Я Н С Т В А її У К Р А Ї Н І 
та 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й ІНС"І 'ИТУ'1 AMI ` - .РИКИ 
мають шану запросити Вас з приятелями на 

II Р И Й II я І І я 

після Вогослужби в Кагсдрі сн Т'рійці. 

бличько 6:30 вечора. 

дня 4-го червня 1988 року. 

п приміщеннях Інституту. 

Прийняття І шампанським 
буде продовженням урочистого свят кування 

Тисячоліття Хрещення `України. 

К`ніпки в ціні 25 00 ці ї . віл особи можна набу гни кнні арні 
„Сурма" або висилаючи чек на: 

І ќѓліпќім Institute оЃ America 
2 Kast 79th М. 

New York, N.Y. 10021 

шшшшшшшшшшшашяшшшшшшшшшшяшШ 

Божих дарів Владика Сгс-
фан, зайнявши почесне` міс-
ие за столом у товаристві о. 
пароха митр. Зсноиа Зло,-
човського та членів президії 
парафіяльної ради. 

Під час спільного снідай-
ќу відбулася коротка, але 
дуже гарна, зворушлива н 
цікава програма, яку підго-
товила імпрезова референт-
ка Юлія Шашаровська цри 
участі міра Романа Ду`бен-
ка (привіт від молоді), Дар-
ці Наконечної -.- декляма-
ція п. з. ‚‚В Тисячоліття 
Хришсння України", автор 
Юліям Балан (член цісї па-
рафії) та Марка К.тоеа 
деклямапія п. з-,.Молитва", 
автор Марія Горбань. 

Деклямації були викона-
мІ з темпераментним чут-
тям. гарною українською 
мовою і ма'йстерністю в 
орудуванні жи'вим словом, 
шо. на думќу(автора. не до 
великої міри с наслідком 
науки в українській тса-
гральній студії під керів-
нйцтвом масстра Вололи-
мира Шашаровською. за 
шо .присутні нагороджува-
ли дек.іяматорів лові йми 
оплесками. . . 

У привіті роман Дубенко 
сказав: ..Від самого початку 
нашого існування ми стара-
смося сповняти бажання та 
заповіт ісповідника і муче-
ннка за Христову віру бл. п. 
Патріярха Йосифа .і вірно 
служити Богові й Україні". 

Роман Дубенко закінчив 
привіт від молоді такою 

Українська... 

(Закінчення зі ст. 2) 
лад; —(slag це жужіль, або 
жужелиця^а не шлак (рад. з 
рос). ' Ч 

А. Вовк свідомий юго, 
що деякі з ного, рекоменда-
цій та новотворів можуть 
бути дискусійними. Тому 
він безперебійної закликає 
мовознавців і лробителів 
мови до конструктивної кри 
тики. Саме в їџй цілі, декі-
лька років тому появилася 
окремими ..чорновими" ви-
даниями перша частина 
словника, що охоплює бук-
вн А-М (.‚A Selective English 
-Ukrainian Dictionary of 
Science, Technology, and 
Modern Living", Vol. I.. Uk-
rainian Engineering Society 
of America, 2 East 79 th 
Street, New York, NY 10021). 

Беручи цей гермінологіч-
ііміі словник під свою егіду. 
Товариство Українських 
Інженерів Америки (ТУІА) 
виявило не абияке зрозу-
мімня важливості! розпоча-
того А. Вовком діла. Треба 
надіятись, шо ТУІА докла-
лс всіх зусиль, шоб допо-
могтн А. Вовкові довести 
ііоіо словник до закінчен-
ня, та приділить відповідні 
фонди на його кінцеву иуб-
лікацію. Немаѓ сумніву, що 
завершення праці пал ‚.Ан-
гло-українським словником 
вибраних термінів і назв" 
впише ім'я Анатоля Вовка 
поряд з іменами гаких укра-
їнських тсрмінологів. як 
Федір Калнновнч. Олена 
Курило, чи Іван Шелудько. і 
стане однігю з найкращих 
гірлянд v китиці досягнень 
ТУІА. 
ІУІІШІІПІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПГЬ 

ФУНДАЦІЙ І 
УКРАЇНСЬКОГО! 

ВІЛЬНОГО Ш 
УНІВЕРСИТЕТУ і 

ѓЗАСЛУГОВУЄ НА ВАШУ І 
І ВСЕБІЧНУ ПІДТРИМКУ! і 
5 UFU Fourdat.on іпс 5 
= 203 Second Avenue 5 
і New York. N Y 10003 I 
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заявою: ..Наша молодь за-
являс вам. Преосвяшенний 
Владико, шо будемо вас 
цілі римувати у всіх зусил-
лях, де тільки ви будете 
виступати в обороні прав ѓа 
довюлігніх граднцій нашої 
української церкви іа украї-
нського народу. Будемо вас 
підтримувані у всіх ваших 
зусиллях до об'єднання ук-
раїниів ќа голи цьќого та 
православної о віровн-
знамь, шоб сповнилося'На-
ше довголітнє бажання Бо-
же, нам єдність подайІ.Пре-
освяшеншій Владико! Прий 
мігь від нашої молоді ширі 
побажання Божих ласк. 
кріпкого здоров'я ѓа відваі и 
шоб мудро і чесно провали-
ти нашу церкву ѓа наш на-
род. На мноііілііа. Влади-
ко!". 

По закінченні програми 
до святомнхайлівськоі іро-
мадн промовив М.итроно-
лит. Ми почули тире слово 
признання .хтя молоді, зш 
іавважи.іи шириіі вияв за-
доволення, шо у нас і доро-
сгаюча надія, але ми іеж 
почули ноткч журби про 
будуче наш'ої церкви на по-
селеннях. якщо не б%де ду-

човного поповнення таки-
ми свяшеннками, які були б 
яірні своїй Українській 
Церкві і народові. Не була 
цс промова тематичного 
призначення з приготова-
ним і еќстом. Це радше бу-
іа спонтанна реакція, як 

сам Владика підкреслив, що 
був спонуканий до слова 
заявою молоді. 

Владика говорив як до-
брий пастир, виявляючи 
прнродню журбу за долю 
довіреної йому постави. Це 
була мова духовного про-
відника-патріота. Він ска-
зав: „Дорога молоде, цієї 
помочі від вас і я по'гребую, 
яку потребує від вас наша 
Церква і наш народ, це є, 
шоіб ви віддали серце тій 
Церкві. Без вас ми не зможе 
мо встоятись на поселен-
нях. Нішо не заступить вас. 
Правда, ми зможемо бу-
дуват'и чудові церкви за 
напіттроііїі чужими руками 
при помочі інженерів, ліка-
рів. адвокатів і інших про-
фесій. але тільки українська 
мати і український батько 
Можуть дати нам священи-
ка І запевнити майбутність 

'церкви. 
Ві;ідайтс тих молодих, 

шоб сі али носіями цієї ідеї, 
яку ви так полюбили від 
Б.таженніщого Йосифа, ту 
відвагу ісповідуватн свою 
віру, незламну відвагу через 
довгі літа залишитися вір-
ннми синами свого народу, 
своѓї церкви, таких свяще-
ників ви ДІИЧІє нашій Церк-
ві. свідомих, ідейних, яких 
серце горіло б правдивою 
любов'ю. Тоді спов'ните мі-
сію вашої Церкви,- вашої 
парафії". 

Присутні прийняли про-
MOBV Владики з великим 
ентузіязмом і довгими 
оплесками. На закінчення 
візитації Митрополит псре-
ілянув книговедення в па-
рафіяльній канцелярії. 

Канонічна візитація зали 
шаг по coGf не тільки глибо-
ке враження, але й добрий 
психологічний стимул., шо с 
луже на часі для такої гро-_ 
мали як святомихайлївсьќа 
парафія, яка в цьому ювілей 
нимў році п.тянує сплатити 
лові за посілість та почати 
будову нової церкви. 

Т. К. 

Головні. 
.(Закінчення зі crop. 1) 

схимандрнт Паїсій Велич-
ковський. блаженна Ксенія 
Петербурзька, єпископ іг-
натій Брянчанинов. ієро-
схимонах Амаросій Оптин-
ськнй та єпископ Феофіін 
Затворник. На .помісному 
соборі приймемо також ста 
тут Руської православної 
церкви для регулювання 
парафіяльного церковного 
життя. 

ІО червня планується уро-
чистий акт у Великому теат 
рі. духовний концерт, бою 
служіння у всіх московсь-
кйх храмах. 12 червня, 'в 
день пам'яті всіх святих, шо 
прославили російську зем-
лю. в Троїцькому соборі 
Даниловського монастиря 
— божественна літургія' і 
подячний молебень. Потім 
святкування за участю члс-
нів помісного собору та 
почесних гостей продовжу-
ватнмсться в містах,-де в 
різні періоди історії псрсбу-
вала першосвятнтельська 
кафедра Руської православ-
ної церкви '—- в Каєві. в 
Ленінграді та у Владимирѓ 
У всіх інших єпархіях 1000-
ліття хрешення Русі відзца-
чатнмеТься з 18 червня по 10 
липня. 

Програма святкування 
ювілею в Києві, де й відбу-
лося хрешення Русі, така: 
14 червня — урочистий акт 
в оперному театрі. 15 черв-

Наші... 
(Закінчення зі crop. 2) 

сини. Юрій та Ярема, які 
впродовж кількох років 
прикрашували сторінки 
‚.Веселки" своїми дбайливо 
виконаними ілюстраціями 
зі знанням дитячої психіки. 

Вдячні за цей в'клад об-
разотворчих і письменни-
цькнх талантів, читачі, спів-
робітники й редакція „Ве-
сслкй"гЗажІГють ЕКО-ві зло 
ров'я й наснаги в дальшій 
його творчій праці! 

За редакцію ‚‚Веселки", 

Володимир Ба раї Ура 

.ПОДЯКА 
В середу, дня 25 ѓо листопада 1987 р. аідійшла у Вічність 

на 75-му році життя 

наша Найдорожча ДРУЖИНА. МАМА. БАБУНЯ і СЕСТРА 

бл. п. 

МАРІЯ ЗАКЛИНСЬКА 
з дому КОСТИЌ 

Цією дорогою вислоалюемо сердечну подяку Рідним. Приятелям І Знайомим, які 
віддали останню християнську прислугу Покійній МОЄЮ участю у похоронних відправах. 
Дякуємо за вислови співчуття, за квіти, за молитви, за пожертви на Служби Божі та за 
пожертви на, благородні і добродійні цілі. 

Найщиріше дякуємо Високопреподобному генеральному вікарієві, Ігуменові о. 
Патрикієві Пащакові. ЧСВВ, парохові церкви св. Юра в Ню йорќу, ѓа відправлення 
Парастасу в похоронному заведенні і за відслуження Святоі Літургії у церкві св. Юра та за 
зворушливі прощальні слова. 

Щиро дякуємо о. Пилипові Сандрикові, ЧСВВ за надгробні відправи на украінсько-
му православному цвинтарі св. Андрія Первозванного в Бавнд Бруку та за участь у Тризні. 

Щиро дякуємо дякові Іванові Хоминові за співслуження під час похоронних відправ. 
Сердечно дякуємо пані Олі Кобзяр за прощальне слово над гробом і маестроаі Ми-

хайлові Морозові за прощальне слово на Тризні. 
Дякуємо похоронному заведенні Петра Яреми в Ню йорќу за справне переведення 

похоронів. 
Сестрицтві при церкві св. Андрія в Бавнд Бруку дякуємо за дбайливе приготовлення 

Тризни 

В ПАМ'ЯТЬТІОКІЙНОЇ.ЗЛОЖИЛИ: 

На Служби Божі (в різних церквах): 
Родина Абрамюк. Марія і Стефан Бігун, Марія і Роман Борковський, Люба Волинець, 
Роман і Ольга Гаєцькчй Неоніла і Петро Голіят. Володимир і Наталія Клапіщак, Сте-
пан і Надія Костиќ, Марія Левицька, Теодора Манастирська. МУМ Мазотта, Іван Мига-
люк. Василь Мисюк. Володимир Мисюк, Іван Назаркевич. Василь І Анна Натина, Іван І 

`Галя О дулиќ. Степан і Анна Секрета, Марія І Микола Скасків, Степан ЃВолодимира 
Сливоцький. М У М Ставничий. Марія Струмінська. Володимир І Слава Трамбщький, 
Юрій Ференцевич. Галина Ціґаш, Сальватор І Джін Томаселлі, Антоні Томаселлі, Сал 
І Айлін Томаселлі. Джек і Енджеля Томаселлі. 

На церкву св. Юра в Ню Йорќу: 
1000 дол. — Орест Заклииський 

На Манастир св. Йосафата у Ґлей Кові: 
500 дол — Степан і Надія Костиќ 

На Ноеіціят у Ґпен Кові: 
50 дол. — Степан і Анна Секрета 

50 доп. — Орест і Рома Черник 
50 дол. — Евѓен і Юзя Яворський 
ЗО дол. — Роман і Марія Борковський 
25 дол. — Марія Абрамюк з родиною 
25 дол. — Володимир і Наталія Клапіщак , 
25 дол. — Марія Левицька з родиною 
20 дол. — Михайло й Ірина Мороз 

На радіопрограму: 
25 дол. — Степан і Анна Секрета 
20 догї. — Стефа. Микола І Ліда Чорний 

На Український Музей в Ню йорќу: 
100 дол. — Володимир Заклинський 
500 дол. — Степан і Надія Костиќ 
500 доп. — Василь і Володимир Мисюк з родинами 
50 дол. — Марія Холєвчук 
25 дол: — Софія Патрило 

На пресовий фонд „Нашого Життя": 
20 дол. — Ольга Кобзяр 
По 10 доп. — Поля Книш. Христя Навроцька, Стефа Пўрій, Марія Савицька, Ярослава 
Стасюк. 

На видавничий фонд .‚Гуцульщина": 
25 дол. — Мирослав Небелюк 

100 доп. — Ляриса Заклинська-Томаселлі. 

Не'хай Всевишній Господь винагородить Вас усіх щедрими ласками. 

Муж — ВОЛОДИМИР з родиною 

ня урочисте богослужсн-
ня у Володнмнрському со-
борі. Увечері того ж дня 
буде дано концерт у двох 
відділеннях ' духовний та 
світський у приміщенні Ки-
їнського театру опери і бале 
ту ім.'Т.Г.Шевченка, На 16 
червня намічено `богослу-
`жіння на Володя мирській 
і ірці, відвідання святинь 
міста Кнсво-Печсрської 
лаври. Софійського собору 
та ІН: 

Які видання гот'ує Руська 
православна церква до 1000 
-літтяк хрешення Русі? :'# 
— Насамперед — п'яти-
томну істо'рію Руської ира-
вославної церкви, ювілейне 
видання Біблії, яке вийде 
ГОО-тнсячним тиражем, уні-
кальну тритомну ілюсіро-
вану Біблію, куди увійдуть 
роботи вилатних вітчитня-
них майстрів жив(ниісу. Є̀  
намір внлат н альбоми, ирнс 
вячеиі православним святи-
ням, храмам і монастирям, 
випустити 20 комплектів 
платівок іт записами цер-
ковної музики та хорів. Го-
тусться ло видання 75- тисяч 
молитовників, у Києві вихо 
лить Новий Завіт украѓйсь -
кою мовою. Планується й 

інші вилання. в пм числі 
Каіехітнс і виклад правос-
лавіН)ї віри Внкарбчгмо 
ювілейну, нас і ІЛЬНу медаль. 
Одержано іакож полу іиі 
вве)ення до С Р(. Р як. тарч-
нок Руській православній 
церкві ло ювілею 150 Тисяч 
примірників тлумачної Ью 
лії російською мовою. 100 
тисяч Біблпі українською 
мовою 500 тисяч Мімиіон-
ннків російськоќї МОВОЌ}̂ ' 

Вкінпі Єнискбн Нал.іа.ііі! 
підкреслив ‚.почитивис сі an 
лення ралянською чря ѓу 
до нісї події. V часники ар 
хисрсйської гіерелсобор` 
ної нарали н ЧЬ)СК.ВІ 
заявили про тверде лої 
римангія Руською правос-
лавною церквоќ` паіріоіич 
ного курсу, прок.іа iciiuio и 
прслсіояіе.іями після ̀ рево 
люції" Віддаючи лан ній 
полі і піп гласності ncpcov 
лови і п'исќі} ѓі' долав, нь 
..чада нерќви; т о t рітлян 
ськимн громадянами., нп.і 
ють цей процес'і беру-іІ. .̀. 
ньому діяльну у час 11.'.'. 

А все гаки центром у них 
ЮВІЛеЙНИХ С8.ЯГКуВаІІНЯХ І.і 
лишаєгьоя Москва інрооік 
повинні иам`яіаіи украшиі 
на Багьківшині. 

У ДРУГУ СУМНУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
нашої Найдорожчої 

- МАМИ. БАБЦІ і ПРАБАБЦІ 

бл. П. 

Антоніни з Дунайських 
ШКАРУПИ 

, буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
з ПАНАХИДОЮ 

у понеділок, 6. червня 1988 p., о ѓод. 8-ій ранком 
у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, 

у Пармі, Огайо 
Про молитви просять 

дочка — ТАМАРА з родиною 

В ПЕРШУ НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
мосі Найдорожчої СЕСТРИ і ТЕТИ 

бл. П. 

МАРУСІ КІНДРАТ 
з дому КОВАЛЬ 

яка згинула трагічно а автомобшевиму н,ии,,,г у 

в Рочестері 

відправиться 3-го червня 1988 р. 

ЗАУПОКІЙНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ 
з ПАНАХИДОЮ 

в церквах: 

св. Юра в Ню Йорќу, 8 ЗО ранку; „ 
Чесного Хреста в Асторіі, Н. Й., 8 ЗО ранку; 
у Східній Каплиці Національного Храму Непо-

рочного Зачаття у Вашінґтоні. Д. К., 7 ЗОвеч 
Просимо всіх Знайомих Покійної злучитися в той день 

з нами в молитвах за спокій її душі 
ІВАННА МЕЛЬНИК 
ЛЮБА МЕЛЬНИК 
ВІРА ЗВАДЮК з родиною 
брат — ЯРОСЛАВ КОВАЛЬ з родиною 

в Польщі 
ЛЮБОМИР КОВАЛЬ з родиною в Україні 

Ділимося сумною вісткою 
з Родиною. Приятелями і Знайомими. 

що в суботу, 21-го травня 1968 р. упокоївся в Бозі. 
на 85-му році життя в Arlington Va 

наш Дорогий 
МУЖ, БАТЬКО І ДЗЯДЗЬО 

бл. П. 

РОМАН ДОБЕРЧАК 
ур. в Опієві, лов. Зборів. 

ПАРАСТАС відбувся в понеділок, 23-го травня 1988 р. 
в похоронному заведенні Murphy. Arlington Va 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися у вівторок. 24-го 
травня ц. р. ранком у соборі Пресвятоі Родини, Вашінг`тои. 
Д. К., відтак Тіло перевезено на Вічний Спочинок на Украін-
ський Національний Цвинтар у Вашінґтоні. Д. К. 

Горем прибиті: 
дружина — ЕМІЛІЯ ` 
доньки — 

ОЛЕНА ФУТАЛА з мужем ЛЕВКОМ 
МАРТА ТЕРЛЕЦЬКА з мужем 
НЕСТОРОМ 

внуки — 
БОГДАН ФУТАЛА з дружиною МAPT ОЮ 
МИРОН ФУТАЛА з дружиною 
ОКСАНОЮ 
ІГОР. ТЕТЯНА І ЮРІЙ ТЕРЛЕЦЬКІ 

сестри — 
ЗЕНОВІЯ з мужем ІЛЛЕЮ та родиною 
ОЛЬГА з родиною 
ГАЛЯ з родиною 

братова — МАРТА ДОБЕРЧАК з родиною 
ближча і дальша родина в Америці. Україні 

та Польщі 
# 

Замість квітів пожертви просимо складати на будову 
собору Пресвятоі Родини у Вашінґтоні. Д. К. 
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПСС прийняв цілий ряд 
пропозицій, які-будуть предмет`ом основного обговорен-
ня на запо`віджсній в червні партійній,конференції . 
Пропозиції також включають вимоги' обмежити- каденції 
для членів ЦК К П С С , ' з малими виїмками, Перший 
секретар естонської компартії Карло Вайно.заявив під час 
інтерв'ю з кореспондентом агентства Ассоші'сйтсл Пресе, 
т о йдеться про лві п'ятилітні ќа лей ції. Він однак долав, що 
якщо мова йде про генерального секретаря Міхаїла 
Горбачова, „я обндвома руками буду голосувати за те, 
щоб зробити д ія н'ього і йому подібних осіб вийнятоќ у тій 

-постанові", сказав К. Вайно. 

ДЕЛЕГАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ антнсандіністського 
руху і партизансь'ких частин контрас погодилась відбути 
чергову серію розмов з представниками сандіиістів в 
Нікарагуа Делегацію контрас, як і попередньо, очолюва-
тиме Альфредо Сезар: Раніше представники контрас, 

-маючи поганин досвід з двох попе'редніх розмов в 
Манагуа, заявляли, що такі "'розмови повинні відбувати 
ся в невгральній країни бо сандіністи. зокрема їхня міліція 
і працівники державної служби безпеки обмежують їхні 
рули і не дають можлнвости зустрічатись з населенням і 
представниками опозиційних до сандіністів партій. У 
Вашіні тоні стало відомо, що борці за свободу готові 
скласти зброю і підписати договір про замирення ще в 
цьом} році, якщо сандіністи приймуть їхні вимоги і 
розпічнуть процес демократизації в Нікарагуа. 

У СЕРЕДУ, 25-ГО ТРАВНЯ ц.р., БОріса Сльцина позбавн 
ли членства у Президії Верховної Ради СССР і таким 
способом закінчили процес позбавлення його усіх важлн-
вих постів на найвищому ріні в компартії і уряді. Він далі 
залишивс`я заступником голови міністра будівельної 
промисловосте Кореспонденти при тому завважують, що 
також Б. Єльцин голосував проти себе, тобто був за 
осунення 'його особи зі згаданої Президії. В листопаді 
минулого року Сльцина зняли з'посту першого'сс'кретря 
Московського партійного комітету за його виступ на 
жовтневому пленумі ЦК КПСС. 

Маємо на складі новий, дуже гарний мистецький альбом 

ТВОРЧІСТЬ ІРИНИ 
БАНАХ-ТВЕРДОХЛІБ 

Малярство, емаль, графіка, батіќ, вибійка, кераміка. 
Текст українською і анѓѓдійською мовами. 

Видання Української Могилянсько-Мазепинської Ака-
демії Наук. Серія Бір-Біблюграфії ч 3. Торонто. 1987. дру-
ком Гармоні, Лрінтінґ, сторінок 206 

Альбом є великого формату, виданий на доброму па-
пері. містить в собі 75 чудових кольорових репродукцій. 
вступне слово двох науковців та автобіографію мистця. як 
також статтю мистця про текстильні вибійки-мальоваики 

Ціна 40 00 дол 
Замовляти 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street. Jersey City. N J 07302 

Мешканців стені -, Ню Джерзі зобов'язує 6% ствитовото податку 

КУПЛЮ ОРИГІНАЛЬНІ 
образи (картини) 

А м е р и к а н с ь к и х , канадських , ф р а н ц у з ь к а 
рос ійських і д р у г и х малярів світу. 

Пропозиц і ї с керовувати : 
VALU. Inc. 
P. О. Box 157 
186 Sut ton Place 
Beaconsf ie ld , P. Quebec 
Canada. H9W 5T7 

Щойно появився з пру ну давноочінуваний другий том 
'з черги п'ятьох томів), які мають вийти до 1992 року 

в АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

за р е д а к ц і є ю Володимира Кубійовича 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
УКРАЇНИ 

(G-K) 
Д і ю ч и й редактор Данило Гузар -Струк 

Ціна 1 2 5 . 0 0 дол. з пересилкою 
Видання University of Toronto Press. Торонто, Баффало. Лон-
дон. 1988. накладом Канадського Інституту Українських 
C'ynt^ Наукового Товариста ім Шевченка і Канадської 
Фундації Українських Студій. 737 стор. Видання багато ілю-

строване кольоровими і чорно-білими фотографіями і 
численними мапами 

Svoboda Book Store 
ЗО Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 

Мешканців сієм ѓу Ню Джерзі обов`язаиі дооати no ціни 
6et стейтового податку 

Комітет Оборони Української Спадщини 
та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

заќпинають Вас 

Вступаючи у наше вели-
кс. врочисте і неповторне 
Тисячоліття Християнства 
в Ў'ќражі, амбінісю кожної 
громади, організації, а то й 
одиниці, с якнайкраще ви-
казати себе перед цілою 
у ќраЃйською спільнотою. 
Т о м } к о ж н и й з нас мріс 
зроби ги щось надзвичайно-
го .̀ ̀ щось, що надовго зали` 
щиться в пам'яті очевидців. 
Не ливно. що і 12-ий Відділ 
Українського Золотого Хрс 
стаѓ а Чикаго також постій-
но живе бажанням служи ги 

і громаді й її визначним оди-
' ницям, яких неспіло иідтри-' 
І ̀ мус, бо крім харитативно-
j допомогової прані, луже 

часто влаштовує виставки 
j мистцям пензля, які потре-
)^бують нашого опікунчого 
j 'крила і морально-фінансо-

вої підтримки. Досі нам 
І пощастило внести скром-
і ний вкладу відзначення тісї 
і небуденної великої дати в 
І історії нашого народу, зор-
I іанізуванням двох мистець-

ких виставок% як данину 
1000-літтю. Першою з них 
була виставка картин Яра 
Плав`юка надзвичайного 
кольориста, який чудово 
передає на полотні гірські 
ќрас вили. Цю виставку від-
крила культосвітня рефе-
рентка Відділу Анна Кузик. 
Вона вказала на тисячоліт-
ній розвиток образотворчо-
го мистецтва в- Україні в 
різних його аспектах. 

Другою з черги була вн-
ставка Олександра Хиляка 
з Польщі під назвою ‚‚Ук-
раінські церкви пам'ят-
ки тисячолітньої християн 
ської духовности і культу-
рн". Виставку відкрила те-
плнм словом велика енту-
зіястка всього, що добре, 
гарне і гуманне — голова 
Відділу Орися Ярнмович. а 
слово про мис-тня виголоси-
ла Олександра Мудра, що 
його попередила рефера-
том. присвяченим темі роз-
витку християнської духов-
иости і культури протягом 
довгих віків. _, 

Інженер д-?р Олександер 
Хиляк нароївс 'я 1-го січня 
1943 року в Криниці і похо-
дить зі старого свяшеничо-
го роду, про який є численні 
згадки в монументальній 
книзі Олега Володимира 
Іванусіва ..Церква в Руїні", 
де с зфотографовані всі досі 
існуючі церкви Перемнсь-
кої єпархії. Дід Олександра, 
о. Євген Хиляк, був паро-
хом в Криниці. Дід по мате-
рі, о. Корнило Копистянсь-
кий, був також парохом на 
Лемківшині в Зинлранові 
коло Дуќлі, Між іншим, 
одним з членів родини Хиля 
ків був о. Володимир Ггна-
тій Хиляк, що був парохом 
в Ізбах. Грибівського райо-
ну. він бо рівночасно був 
письменником і писав під 
псевдом „Ісронім Анонім", 
та видавав свої твори у 
Львові. Також члени роду 
Хиляків одні із перших при-
манлрували до Америки, де 
запустѓіли по-сьогодні свої 
тривкгкоріння. Першим, 
що приїзде до Америки з 
ЛемківидинИі.був Павло Хи 
ляк. Він приїхав сюди на 
заробітки ще ТЇ 1869 році. 

ВИСТАВКА КАРТИН УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ 
Д-РА ІНЖ. О'. ХИЛЯКА 

Під час виставки картин українських церков у Чикаго (зліва): о. митр. Марі.чн 
Бутринський, мистець Оле'ксандер Хиляк, Олександра Мудра, о. Андрій Шага.ш 

'і о. Степан Жениўх. 
(Світ.шв інж. Юрій Хи.і.чк). 

Щойно за ним виїхало 500 
осіб, бо люди не могли ви-
жити на своїй"бідній, мало-
врожайнїй землі. Читаючи`' 
історію Українського На-
родного Союзу, ми знову 
натрапляємо на одного з 
Хиляків, який вже в самих 
початках організації тієї 
найбільшої в нас установи, 
був секретарем одного з 
відділів УНС в Олнфанті, 
Па. 

Батько Теодосій Хиляк 
був визначний інженер-спе- . 
ціяліст. і вже в 1945 році був 
покликаний на працю в Мі-
ністерстві комунікації в Вар 
шаві. В 1947 p., коли було 
загальне виселення лемків з 
їх автохтонних територій, 
ціла родина Хиляків опи-
нилася у Варшаві. Туіў-Про-
вів свою юність і шкільні 
роки Олександер Хиляк . , 
Але незрівняна краса і ма-
льовничість Карпат, а зоќре 
ма чар Лемківшини, назав-

, жди прищепили в його душі 
любов до рідної землиці, 
що в сполученні з родин-
ними традиціями, вплинули 
на його сьогоднішню твор-
чість у змальовуванні , а 
радше, вірному відтворю-
ванні українських церков, 
будівництва і краєвидів. 
Тут велику ролю відіграв і 
дід Олександра, що. бачачи 
замилування внука до ри-
сунку, заохочував його до 
наполегливої праці, одно-
часно прищеплюючи лю-
бов до церковної архітекту-
ри. Мати, Надія, відзнача-
лася гарним голосом і вчи-
ла його співати безліч лем-
ківських співанок і пісень. 

До 1956 р. у Варшаві не 
було найменших проявів 
суспільного життя україн-
ців. Щойно в 'названому 
році уряд дозволив відкри-
ти Українське Суспільно-
Культурне Товариство, а 
рівночасно римо-католиць-
кнй костел дозволив на від-

прави греко-католнцькнх 
Богослужб у Старо-Васи-
ліянській церкві. З того часу 
життя українців почало по-
волі розвиватися. Українсь-
кий хор став роз'їжджати по 
всій Польщі з рідною піс-
нею і виступами, відбували-
ся деякі спільні свята і заба-
ви, на які до більших скуп-
чснь українців не раз при-
ходилось їхати цілими го-
динамн. І тут наша.молодь 
почала гуртуватися і про- ' 
являти себе в різних ділян-
ках суспільно-культурного 
життя. Туди попав і наш 
молодий Олександер, що 
при кінці середньої школи 
почав ходити до українсь-
кої церкви, де включився до 
церковного хору і співає 
досьогоднѓ на хвалу Божу. 
Тут же також почав вперше 
рисувати і малювати цер-
ковці і краєвиди, які` були 
часто публіковані в . , Нашо— 
му Слові" і „Православно-
му Календарі" . Прецизія 
його рисунку і глибоке над-
кнення християнською ду-
ховістю. принесли йому ве-
ликий успіх і він чимраз 
частіше віддавався улюбле-
ному зайняттю. Та в між-
часі; в 1966 році він закін-
чив політехнічні студії на 
відділі архітектури. Зго-
дом, як науковий працівник 
одержав ступінь д-ра на 
відділі архітектури, внко-
нував багато проектів і є 
лаврсатом численних наго-
род в крайових та міжна-
родних конкурсах. За свої 
творчі досягнення одержав 
від Міністра Культури 
звання ‚.Творець культури". 

Активний в житті україн-
ського середовища в Поль-

щі, присвячує багато часу 
для його потреб. Між ін-
шим, виконує ряд проектів 
церков і їх перебудови. Ті 
пляни є зв'язані з проєкта-
ми іконостасів, церковних 
інтер'єрів, захристій. цер-
ковного устаткування, а 
навіть Кивота. 

На виставці зарепрезен-
товані дерев'яні церкви 
Лемківшини, Перемищини. 
Любачівщини, Холмщини, 
Замойщини, а також муро-
вані з Києва, Львова і Хол-
му. Має також ТО картин 
церков, які вже сьогодні не 
існують. Як бачимо, малює 
олівцем, кредками, пером, 
пастелями, деколи акваре-
лями, сепією, пензлем і вуг-
лем. 

Жінка його Марина, з по-
ходження полька і собі за-
хопилася українськими 
справами і часто пише на 
українсБкѓ"геми. її праці є 
публіковані в польській і 
українській пресі (в пере-
кладах). Останньо зайня-
лася справами греко-като-
лицької Церкви, зробила 
анкету для поляків: чи і'як 
багато вони знають про 
справи нашої Церкви. Має 
двоє дітей, сина Миколу ѓ 
донечку Софію. 13-літній 
Микола також з успіхом 
рисує церкви і його праці 
публікують. 

Ось на тому прикладі ба-
чимо, як наша духовість і 
культура передасться з ді-
да-прадіда. з покоління в 
покоління. 

Виставка увінчалася ве-
ликим успіхом, бо притягну 
ла багато відвідувачів. Се-
ред них були й наші свяше-
ники, Сестри і шкільна мо-
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на його працю та акції дпя 
1 П о ш и р ю в а н н я правди про Україну 
2. Поборювання очорнювання та знеславлю-

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

Пожертви просимо пересипати чеками аѓто пош-
іивими переказами на 

ВІЗА... 
(Закінчення зі стор. 1) 

Обндвоє. Данило і Тама-
ра Городиські. не знеохо-
чувалися. але послідовно 
писали і контактувалися з 
сенаторами і конгрссмсна-
мн і переконували урядов-
пів Державного дсиартамен 
ту. що це є важливі лробле-
мн, які г справжніми та 
існуќѓй, тепер у ньому XX 
столітті. З усмішкою тепер 
розказує Г. Городнська, 
яким дивним було х'ія неї 
явище, що така велика кіль-
кість державних урядовців 
не злавада собі справи з 
того, що такі проблеми іс-
нують ;иія ivnix співі рома-
іян. що своїм родинним 

походженням споріднені з 
громадянами країн Схіл-
ньоі Европи. Будучи амсри-
канпями англосакської о по 
холження чи спорідненими 
із громадянами західньо-

европсйських країн, їм і на 
думку не приходить, що не 
можна поїхати на похорон 
батька чи бабуні або відвіда 
ти хвору маму чи сестру. 

Наполегливі намагання 
Тамари і Данила Городись-
кнх'увінчалися успіхом аж 
два роки після послідовної 
праці і допомоги різних 
людей коли Сенат ЗСА ол-
ноголосно прийняв 27-го 
липня 4987 року резолю-
цію ч. 29. а три місяці після 
того. 27-го жовтня;. Палата 
Репрезентантів також про-
голосувала (405-0) рівноряд 
ну резолюцію ч. 68, де гово-
рнться про те, що Конгрес, 
усвідомлюючи справу того, 
що деякі американські гро-
мадяни не мають можливос 
ти втримувати нормальний 
)в`язок з рідними у Совєтсь-
кому Союзі, звертаються 
до Президента, щоби вклю-
чив ию проблему на поря-
док Совстсько-Американс-
ськнх нарад. Слід підкрес-
лити, що резолюцію ч. 68 в 
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місцевість стеит поштовий КОД 

ЗГІДНО З ОПИТОМ Крайової асоціяції реальностевих 
агентів, ціни домів у Гонолюлю є вищі, як в інших 
частинах Америки. Пересічна ціна однородинного дому в 
Гонолюлю в перших трьох місяќцях ц.д. була 198,400 дол. 
Друге місце припало метрополії Ню Йорќу, включно -з 
Лонѓ Айлсндом і північним Ню Джерзі — 186,600 дол.. на 
третьому місці с повіт Орсндж у Каліфорнії— 183,800 дол. 
потім слідўќе Сан.Франсіско 178.800 дол. і ростон — 
176,900 дол Найдешевші однородинні доми продаються у фонічні, дозволити на пош-
Люівіллі 51.100аол. 

Палаті Репрезентантів увів 
республіканський конгрес-
мен з Ню Джерзі Кристо-
фер Смит, 5-го березня 1987 
року, а резолюцію ч. 29 в 
Сенаті представили сенато-
ри — демократ з Арізони 
Деннис де Кончіні, респуб-
ліканець з Айовн Чак Ґрес-
слі , дісмократ з Іллиной 
Пол Саймон, демократ з 
Ню Джерзі Бил Брсдлі. рес-
публіканець з Ню Йорќу Ел 
Д'Амато, демократ з Ню 
Джерзі Френк Лаутенберґ і 
республіканець з Каліфор-
нії Піт Вілсон кілька днів 
опісля, 11-го березня 1987 
року. 

Воно, як каже Т. Горо-
днська, не є дуже великим 
осягом, але все ж таки є 
задокументовано в Конгре-
сі ЗСА, що таку справу по-
рушено і що є намагання 
уряду щось в цьому напрямі 
зробити. З огляду на це Т. і 
Д. Городиські виготовили 
ряд рекомендацій які уряд 
повинен би взяти під увагу, 
говорячи в цій справі з Со-
встським Союзом. На пср-
шому місці стоїть пропози -
ція елімінувати візи, викину 
ти вимоги так зван'их „визо-
вів", усунути 200 рублеву 
заплату за візу громадянам 
СССР, створити окремі мо-
жливости відвідин у випад-
ках наглих потреб, дозволи 
ти на відвідини в домах 
рідних, дозволити моло-
дим людям і рідним полоро 
жувати разом по рсспублі-
ках СССР, відкрити більше 
портів в'їзду та виїзду, уп-
ростити різнородні форми та 
поліпшити інші роди кому-
нікацій. наприклад, теле-

НА ПРЕСОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ речник Палати Репрезен 
тантів демократ Джи.м Райт. обороняючись перед кри-
тикою і закидами республіканців заявив, що він завжди 
старається бути справедливим. Критика республіканців 
обвинувачує демократів в надужитті їхніх законодавчих 
прав. 

тові подарунки без митних 
оплат, припинити цензуру 
листів і підпорядкуватись 
правилам Всесвітнього пош` 
тового об'єднання у спра-
вах поштової достави. Ба-
жання прекрасні, але що з 
того буде можна здійснити. 

то тільки майбутність по-
каже! 

Слўиѓно завважує Тама-
ра, що всі ці ВИМОГИ є в 
рамках і базуються на точ-
ках Гельсінќської угоди, 
тож можна сподіватись. Ду-
мка виготовити ці рекомен-
дації зродилася після того, 
як Т. Городисьќў запрошс-
но в грудні 1987 року гово-
рити на цю тему у Вашінг-
тоні на „Передконферан-
ційній зустрічі на верши-
нах", яка, як оповідає Т. 
Городиська, випала цікаво і 
для неї дуже допоміжною в 
дальших намаганнях поліп-
ше'ння задуманих плянів. 
Ще багато цікавого можна 
б було довідатись від нашої 
гості, але час не дозволяє'. 
Питаємо Т. Городисьќў, які 
її бажання? Відповідає, що 
хотіла б тільки поділитись 
своїми відомостями з наши 
ми читачами, заохотити 
людей звертатись до них в 
таких справах без конкрет-
них даних. Які пляни на 
майбутнє? Дальше працю-
вати в тому напрямку по-
ліпшення умов взаємовідві-
дин між СССР і ЗСА. 

При цій нагоді вислов-
люс Т. Городиська (думку, 
що було б добре телефону-
вати до Білого Дому на ч. 
(202) 456-7639 і повідомити, 
яка ваша думка про відвіди-
ни Президентом російсько-
го православного манасти-
ря біля Москви, як частину 
російських святкувань 1000-
ліття. Крім того, як сама 
каже, зі своїх дотеперішніх 
слідкувань треба нам вчити 
ся думати наперед. 

Підписуємося вповні під 
цією пропозицією і розхо-
димося з великим задово-
лснням, що все ж таки наша 
громада мас таких як Т. і Д. 
Городиські. 

Адреса організації: VISA, 
P.O.Box 2361, Berkeley, Са-
lif. 94702; tel.: (415) 540-
VISA. 

лодь, яку привели вчителі 
‚‚Рідної Школи" в Чикаго. 
Тут був зі своєю клясою о. 
Мирон Панчук, а Люба 
Маркевич привела по черзі 
6-ту, 8-му. 9-ту, ІО-ту і ма-
туральну кляси. Марта 
Сѓадниќ — 3-тю. а Олексан-
дра Мудра — 4-ту, при чому 
обидві молодші кляси за-
співали для мистця „Гимн 
Тисячоліття", який навіяв у, 
неодного сльозу зворушсн-
ня. Не завели і наші радіо-
станції. бо виставку запові-
дали і о. митраѓ Маріян 
Бутринський, п-тво Самбір-
ські. п-тво Палагнюки і Ма-
рійка Чучула. 

В суботу відбули ми ще 
дуже приємну хоч і скромну 
гостину з нашим гостем, в 
якій взяли участь о. мит.рат 
М. Бутринський — настоя-
тель собору свв. Володими-
ра і Ольги, о. Степан Жен-
чух — парох катедри св. кн. 
Володимира і о . 'Андрій 
Шагала, ЧСВВ,. з катедри 
св. о. Миколая. Приємно 
було слухати, коли кожний 
з них сказав своє слово. І всі 
ми' щиро бажали нашому 
мистцеві дальшої успішної 
праці в змальовуванні на-
шої християнської спадщи-
ии, а наші очі безупинно 
блукали по стінах, любу-
ючись красою Божих хра-
мів у чудовій композиції з 
довколишньою природою. 
Та найбільше відвідувачів 
прибуло в неділю, бо наші 
священики під час пропо-
відей запрошували огляну-
ти незвичайну виставку, за 
що складаємо їм всім щиру 
подяку. 

Зворушливо було спосте-
рігати, як наші молоді по-
дружжя прнходнки з кни-
гок) ‚‚Церква в Руїні" шука-
ти за церквами, в яких мо-
лйдися їхні батьки і діди. 
Вони навіть старалися за-
мовляти в мистця близькі 
серцю храми, про які так 
багато наслухалися в ро-
динному колі. 

Ома. 
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І віл НАС і 

АНТІН EPTMAH, мол. член 
УНС Відд. 259 їм. Рождестря 
Пречистої Діви Марії в Чнка-
го, Ілл., помер 28-го квітня 
1988 року на 47-му році життя. 
Нар..25-го вересня 1940 року. 
Членом УНС став 1945 року. 
Залишив у смутку дружину 
Марію; лѓѓей: Тересу, Вілліяма 
і Маргарету; Матір Джосефі-
ну і батька Антона; братів 
Роналда і Филнпа; сестру Ша-
рон, племінників і племінниць. 
Похорон відбувся 2-і о травня 
1988 року на цвинтарі св. Воск-
ресінна в Джастіс, Ілл. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Юлія Ґуглик, секр. 

ДЖАН ЗАНКО, член УНС 
Відд. 355-го Т-ва „Запорозька 
СІчп в Ст. Джозеф, Mhypi, 
помер 25-го Квітня 1988 року 
на 71-му році життя. Нар. 1917 
року в Ст. Джозеф, Mhypi. 
Членом УНС став 1936 року. 
Залишив у смутку дружину 
Софію, дочку Марсію Л., бра-
та Стефана, сестру Катерину 
Ґутеико і братанќа. Похорон 
відбувся 27-го квітня 1988 року 
на цвинтарі Мт. Олівет в Ст. 
Джозеф, Мізурі. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Семен Гасяк, секр. 

РОНАЛЬД І. ЗВАРИЧ, член 
УНС Відд. 220-го ім. свв. Пет-
ра і Павла в Чикаго, Ілл., 
помер 20-го квітня 1988 року 
на 30-му році життя. Нар. 27-
го травня 1957 року в Чикаго, 
Ілл. Членом УНС став 1957 
року. Залишив у смутку дру-
жину Дебору, сина Рональда 
Дж. мол., батьків Вілліяма і 
Зеновію, братів Вілліяма з 
дружиною і Тому; сестер Дану і 
Соню Нюман з мужем Тимо-
тесм, бабуню Марію Блідий. 
Похорон відбувся 23-го квітня 
1988 року на цвинтарі Св. 
Марії в ЕвергрІн Парк, Ілл. 

Вічна Иом` Пам'ять! 

Дж. М. Блідий, секр. 

ТеІ Н?}?) -і?.ї 3550 
ПО ГУРТОВИХ ЦІНАХ: нитки ДМЦ, 
різного роду мат#ріили для шиши` 
ааиия, каиаи, книжки ) украіисми-

ми взорами, І т. л. а Арці 

HELP WANTED 

ПОШУКУЄМО ЖІНКУ 
по домашньої праці і до опіки 
над двома дітьми йікільмого ві-
ку Essex County. New Jersey 
Телефонувати ho 7-ій ѓод веч 

(201)992 0726 

в P i t II І Ф 

ATTENTION. 
EXCELLENT INCOME 

FOR HOME ASSEMBLY WORK. 
INFO. CALL 504 646 1700 

Dept. P 2180 

Д О . В І П І А І Ш У 

ДО ВИНАЙМУ 
Рівно 1 мипя від ;.Союз!вки", є 
МЄШКанНР ДЛЯ ОДНО' родини 
(може бути 4-5 осіб' В тій 
справі прошу порозуміѓйся з 
властителем про ціну мешкання 
на повні 2 місяці липень гсер-

пень аж до Дня Праць 
Ten.: (914) 626-7979 

m BUSINESS SERVICE 

I ГРОШІ до СССР 
1 РУБЕЛЬ 

ВКЛЮЧАЄ ВСЕ 

$2.10 
(вялючіиа пос(ах і }(боптч?ииа) 
(Мімилпьмї нисілг .н і — ЗО еуб І 
ЦІНИ Іідпоаідааоть минішмкоиу . rа 
сон iMOltwnoi цлч)м і ШалагаюГк 
бувк-якнм опоо"'уіаинам і імінаи 

иіо иошуіь сіаіиса до аручамна 
ОФІЦІЙНІ ПЕРЕКАЗИ 

ВСІ ПЛАТНОСТІ ПОВНІСТЮ 
ГАРАНТОВАНІ 

ВАМ ПОСИЛАЄТЬСЯ РОЗПИСКА 
ЛІЦЕНЗОВАНІ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 

ЗАПОРУКОЮ 

GRAMERCY 
І SHIPPING. INC. 
І 744 Broad Street 
і Newark. N.J. 07102 

#FTJNERAb І)ІКК( TOItsi 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Ззимае`ься похоронами 
a B R O N X B R O O K l YN 

N E W Y O P K . ОКОГ` -И І іЧх 

ЛЎІС НАИҐРО - о и р ^ ' о р 
Рол"на ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7 th STREET 
NEW YORK. N Y . 1 0 0 0 9 

( 2 1 2 ) 6 7 4 - 2 5 6 8 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

О б о й м а а і И Р А ` . і ( H A 
Ouf Servirps Агн Ava"abte 
Anywhere iv N -̂A .H'fSPv 
Та-Ож іаимаімосн"'лі.ро 
нами ма ивимтарі п Баяид 
Бру`ку і ПЄрЄмЄСЄнмвм ТГ'Ч 
ми? О с а н м і в З.ріЗми( ирДім 

Світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyves^nt Avenue 

(corner Stanley Terr) 
UNION. N J 07083 

(201)964 4^22 

SENK0 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Avenue Brooklyn H Y 
(718)388 44U 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Peninsula But) Hempstetd 11 
(516)48! 7460 

74 HOURS A DAY 

ПАМ'ЯТНИКИ 
і рі)миі ѓранта СТМММО нл 
иаиніармі са Амарія а Ьлаид 
Бруку се Дуда а Гемпюмбур 

fy Til ІНШИІ 
ВІДОМА СОПІДИД 

ФІРМА 

Cypress Hills 
Monuments 

Власник — українець 
ВОЛОДИМИР 
БІЛЯНСЬКИЙ. 
К М КАРДОВИМ і 
О ЛОБАЧЕВСЬКА 

800 Jamaica Avenue1 

Brooklyn N Y 11208 
Tel ( 7 1 8 ) 2 7 7 2332 

Відкрито ио"ікого ДНЙ а`. .ѓїм 
ту включно ча 9 - 5 по поѓ` а 

и е п т ю аід '0 4 по поѓ 
На вашанмя і ш`" вигоаи кпим 
на радо іаідемо до вашого 
дому j проектами и порадами 


